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Piektdien, 8. jūnijā:
•  Pianiste Jana Bērtule.
•  Kas modē peldkostīmos?
•  Riteņu 

un ratiņu 
parādē.

•  Viena diena 
Žemaitijā.

 6., 11. lpp.

Paredzēta ciešāka sadarbība starp Valsts 
un pašvaldību policiju, lietojot vienotu 
notikumu reģistrēšanas sistēmu. Tādu 

likumprojektu atbalstījis Ministru kabinets.
Redakcijā uz sarunu aicināsim Valsts 

policijas un Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 
novada pašvaldības policijas pārstāvjus.

Ja jums ir jautājumi, līdz 10. jūnijam 
rakstiet e-pastā: 

redakcija@kurzemnieks.lv 
vai zvaniet: 63350567!
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Eņģeļi būs glābti
 5. lpp.

Hildeshaimas Lietišķo zinātņu 
un mākslas augstskolas profesors 
Mihaels fon der Golcs piekto gadu 
praksē atvedis polihromā koka un 
stājgezniecības restaurācijas nodaļas 
maģistrantus. Milzīgs ieguvums ir arī 
baznīcai, kur ķirmji unikālos kokgrie-
zumus pārvērtuši porainā masā, ko 
bieži vien satur kopā tikai krāsa un 
kas sabirst no mazākā pieskāriena. 

Studenti te strādā otro nedēļu un drīz 
atgriezīsies mājās.

Restaurators Uldis Skanis stāsta, ka 
ērģeļu prospekta restaurāciju turpina 
12 vācu un trīs Rīgas celtniecības ko-
ledžas polihromā koka restaurācijas 
nodaļas audzēkņi. „Koka detaļas ir 
ļoti cietušas, koks bieži vien pārvērsts 
miltos. Kad detaļas tiks nostiprinātas, 
varēs atjaunot pārklājumu. Restau-

ratoriem darba pietiks vēl daudziem 
gadiem. Vienlaikus tiek izpētīts 
Dievmātes altāris un stiprinātas koka 
detaļas. Par uzturēšanos šeit maksā 
vācieši, baznīca visai grupai gādā 
pusdienas.” Profesors M.fon der                                       
Golcs piebilda, ka vācu studentu 
braucienus finansē programma Eras-
mus un privāts fonds. 

Iveta Grīniņa

Kuldīgas katoļu baznīcas ērģeļu 
prospekta eņģeļi un citi kokgriezumi, 

kurus savulaik sabojājuši ķirmji, 
atgūst saturu, jo stingrā pasniedzēju 

uzraudzībā tos restaurē vācu un 
latviešu studenti. 

Kuldīgas katoļu baznīcas ērģeļu prospekta eņģeli restaurē Hildeshaimas Lietišķo zinātņu un mākslas augstskolas studente Hsiao-Hsuana Čao no Vācijas. 

Skolniece, praktikante, 
pedagoģe – tāda ir jaunās 
vēstures skolotājas 
Martas Pujātes saikne ar 
Kuldīgas ģimnāziju.

Viss esot atkarīgs no 
skolotāja personības. 

Satikšanās prieks.
-  Rendas skolā mazliet ar skumju noti noskanējis pats 

pēdējais zvans. Bet atmiņas – tikai gaišas.
-  Raņķenieku saietā ir, ko atcerēties un kur darboties.

Kur celt daudzstāvu namus?
Uzņēmums vēlas Kuldīgā būvēt darbiniekiem dzīvokļus, 
bet privātmāju īpašnieki iebilst – ne jau blakus 
klusajam rajonam.
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Latvijas iedzīvotāju skaits 
šīgada sākumā gada griezumā 
samazinājies teju par 16 000 –                                                                       
šie Centrālās statistikas pārval-
des jaunākie dati neiepriecina. 
Minēti dažādi iemesli, starp tiem 
arī izceļošana uz citām valstīm, 
kas turpinās joprojām par spīti 
valsts pūliņiem veicināt tautiešu 
palikšanu, kā arī atgriešanos 
dzimtenē. Daļa cilvēku joprojām 
min neapmierinātību ar kārtību 
valstī un darba samaksu. 

Daļēji jau viņiem var piekrist, 
tomēr vairākumā ir tie, kuri 
izvēlas šeit palikt, veidot kar-
jeru, ģimeni un pat iesaistīties 
kopīgās situācijas uzlabošanā. 
Patiesi – bieži vien tas nav viegli, 
un daudzu prātā iezogas ideja 
izceļot laimes meklējumos citās 
valstīs, tomēr ir vairāki veidi, kā 
varam uzlabot gan savu, gan 
apkārtējo dzīvi.

Darba iespējas Latvijā ir, 
un to man bieži vien apliecina 
tuvi draugi, uzņēmīgi cilvēki un 
uzņēmumu vadītāji. Vienmēr pa-
stāv iespēja uzlabot zināšanas 
un kvalifikāciju, iegūstot papildu 

izglītību vai apmeklējot kursus. 
Tas atkarīgs tikai un vienīgi no 
pašu vēlmes un motivācijas. 
Un nevajag atalgojumu Latvijā 
salīdzināt, piemēram, ar drauga 
Kārļa algu Anglijā – atšķirīgs ir 
valstu attīstības un dzīves līme-
nis, un šāds salīdzinājums neko 
labu jums nedos.

Nesen lasīju kādu interesantu 
pārspriedumu par mūsu spēju 
ietekmēt apkārt esošos un viņu 
dzīvi. Tajā tika uzdots jautājums, 
kāpēc labprāt iegādājamies dār-
gas ārvalstu slavenību zīmolu 
preces, bet nelabprāt – mūsu 
pašu tautiešu radītās. Tā vietā, 
lai atbalstītu savējos un palī-
dzētu viņu uzņēmumiem, bieži 
vien nievājoši izsakāmies par 
viņu idejām, apņemšanos un 
ambīcijām. Turpretī spējam 
sajūsmināties par pilnīgi svešu 
ārzemju slavenību un uzņēmu-
mu piedāvājumu. 

Aicinu nebūt skaudīgiem un 
neskopoties ar labiem vārdiem 
mūsu pašu cilvēkiem, kuri pa-
nākumus cenšas gūt ar savām 
idejām un apņemšanos. Turklāt 
tādus cilvēkus varam uzlūkot kā 
piemēru tam, ka arī tepat ir labi 
un nav obligāti jādodas prom.

Tāpat lai atceramies par savu 
pilsonisko pienākumu un tie-
sībām piedalīties vēlēšanās –                         
tā mums ir vēl viena iespēja 
situāciju Latvijā mainīt. Līdz 
13. Saeimas vēlēšanām atlicis 
mazāk par pusgadu, tāpēc laiks 
sākt domāt par savu izvēli.

Evelīna Vasiļčika, skolniece, 
strādā restorānā Goldingen Room:
– Lai uzturētu labu veselību, ik-
dienā neko nedaru. Manuprāt, 
kaitīgākais ir tas, ka es maz ēdu un 
vēlu eju gulēt. Dienas režīms nedod 
laiku aktīvai atpūtai, kaut gan darba 
laikā iznāk diezgan paskriet.

viedokļi. komentāri2

Izdevējs – SIA Jaunais kurzemnieks. 
Reģ. apl. nr. 1400. Iznāk pirmdienās, 
trešdienās, piektdienās. Pārpublicējot 
atsauce uz Kurzemnieku obligāta. Iespiests 
SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, Rīga, 
Mūkusalas iela 15a. Metiens – 3665.

Galvenās redaktores p.i. 
Dina Poriņa – 63350567; 
redakcija@kurzemnieks.lv; 
reklāmas nodaļa – 63324881; 
sludinajumi@kurzemnieks.lv

Kuldīgā, 1905. gada ielā 19, LV-3301

urzemnieks

Edgars 
Peterlevics, 

tālr. 63350567; 
redakcija@

kurzemnieks.lv

aktuālais jautājums

Aļina Kalberga, skol-
niece:
– Es domāju par ēša-
nu. Neēdu augļus tik 
daudz, cik vajadzē-
tu, vairāk ēdu čipsus. 
Zinu, ka vajadzētu 

veselīgāk, bet man nesanāk. Skolā eju 
dejošanā, un tā skaitās aktivitāte. Uzskatu 
sevi par aktīvu. 

Ernests Riksis, students:
– Savas veselības labā nedaru 
neko īpašu. Es, protams, strādāju, 
norūdos, ejot pirtī un peldoties. 
Ēdu daudz gaļas, bet zinu, ka 
ēdu ļoti neveselīgi. Es sautējumu 
neēdu nekad un salātus – mini-
māli. Cilvēks ir gaļēdājs, nevis 

zālēdājs. Veselību nesaudzēju, bet par laimi bieži 
neslimoju. 

Ieva Egle, skolniece:
– Es ēdu neveselīgi. 
Darba režīmā nepie-
tiek laika sev pašai un 
kārtīgām ēdienreizēm. 
Esmu domājusi par 
to, ka vajadzētu iet uz 

manēžu, bet, kā jau teicu, nav laika.

Nadežda Taņicina, mūzikas 
skolas skolotāja:
– Pastaigājos, braucu ar velosipē-
du, izpildu rīta rosmi. Turos pie 
veselīgas ēšanas, dažus produk-
tus vispār nelietoju, piemēram, 
majonēzi, margarīnu. Reti ēdu 

maizi. Tas, ka dzīvoju veselīgi, man dod enerģiju. 
Ir tā doma, ka tā jābūt, un tā ir.

Sarmīte Šmidberga, 
medmāsa skolā:
 – Regulāri apmeklēju 
ģimenes ārstu. Ziemā 
slēpoju. Nūjoju un 
pastaigājos ar kājām. 
Domāju arī par to, ko 
ēdu. Dzīvoju veselīgi.

kā rūpējaties par savu veselību?

trīs viedokļi

1. Ruta Ziemele, Kuldīgas 
bērnudārza Ābelīte va-

dītāja: – Ļoti labi, ka lēmumu 
par labu agrākai skolas gaitu 
sākšanai vēl nepieņēma. Kamēr 
skolās nav iekārtota vide sešus 
gadus vecu bērnu vajadzībām, 
to nevajadzētu darīt. 

Par jauno kompetenču pie-
eju – tā ir laba. Esam bijuši 
bērnudārzos, kur tā jau tiek 
izmēģināta, un redzējuši ļoti 

labas idejas. Tomēr skolotāji 
vēl nav sagatavoti tās ieviest, 
turklāt noderētu izmēģinošo 
iestāžu pieredzes apkopojums, 
vai nav jānovērš kādi trūkumi. 
Tikai pēc tam šāda programma 
būtu jāpalaiž, tāpēc uzskatu, ka 
process ir nedaudz sasteigts.

Tomēr kopumā doma ir laba. 
Jau tagad esam sākuši dažas 
idejas izmantot. Kā piemēru 
varu minēt bērnu pašapkalpo-

šanos – viņi mācās sev uzlikt 
ēdienu, lai nav tā, ka, aizejot 
uz skolu, kur viss jādara pašam, 
viņi to nespētu. Ļaujam pašiem 
izvēlēties nodarbībām materiā-
lus. Skaidrs, ka jāiemāca, kā 
turēt zīmulīti un šķēres, bet pēc 
tam jādod iespēja izvēlēties, lai 
visiem darbiņi nav tieši tādi, kā 
skolotāja priekšā parādījusi. 
Bērni tā kļūst pašpārliecinātāki, 
jo ir atraduši paši savu pieeju. 

Ko par to domā izglītības iestāžu vadītāji un vecāki?

Vispirms izvērtēt, tad darīt

3. Antra Petrevica, Viļa 
Plūdoņa Kuldīgas ģim-

nāzijas vecāku padomes priekš-
sēde:  – Kā mamma varu teikt, 
ka skolā kaut kas jāmaina. Pašu 
domu par kompetenču pieeju 
es saprotu, bet neesmu iedzi-
ļinājusies tik ļoti, lai pateiktu, 
ka ir izvērtēts tā, lai tūlīt to var 
ieviest. Kopumā uzskatu, ka šī 

pieeja ir laba, tikai jautājums, 
vai to var izdarīt jau tagad – tas 
jāsaprot nozares speciālistiem. 
Šādas lietas nav jādara ātri, 
taču tā, manuprāt, mūsu valstī 
ir viena no problēmām – daudz 
kas tiek darīts sasteigti, nepār-
domāti, pietiekami neizvērtējot 
un neieklausoties darītājos. Ja 
iedomājamies tādu skolu, kādu 

redzam šodien, tad sešgadnie-
kiem tur nav vietas. Ja mācību 
programmas tiktu mainītas pret 
tādām, kur mācīšanās vairāk 
notiek ar rotaļām un piemērotos 
apstākļos, tad kāpēc ne? Bēr-
niem jāļauj izdzīvot bērnību, 
un nav tā: jo ātrāk bērnu ieliek 
skolas solā, jo labāk.

Maija Jankovska

Politiskās spēles

2. Ainārs Zankovskis, 
Skrundas vidusskolas 

direktors: – Es to uzskatu par 
muļļāšanos: lielie puikas spē-
lējās smilšu kastē un dienu 
iepriekš paziņo, ka mēs to 
darīsim. Viss nav pietiekami 
sagatavots, lai sāktu reformu 
ieviest. Tā vietā darbojas pēc 
principa – izdarīsim un pēc 
tam kaut ko labosim. Esmu 
sapratis, ka mūsu valstī nav ko 

lēkt notikumiem pa priekšu un 
satraukties par to, kas vēl nav 
noticis. Saviem skolotājiem 
teicu: vēl nāk vēlēšanas, un 
nākamais ministrs varbūt būs 
nevis Kārlis, bet Pēteris, kurš 
pateiks, ka tas viss nav pareizi. 
Tās ir politiskās spēles, nevis 
doma par izglītību. Es nesaku, 
ka izmaiņām izglītībā nav jā-
būt, bet, cik esmu parunājis ar 
vienu otru skolotāju no Kuldī-

gas Centra vidusskolas, kas ir 
pilotskola, tad diemžēl neviens 
neko pozitīvu man nestāsta. 
Varbūt ir arī daudz pozitīvu 
lietu, bet vajadzīgs ilgs laiks, 
lai šādas reformas ieviestu, 
un tām jābūt pakāpeniskām. 
Mēdz teikt, ka Somijas izglītība 
pasaulē ir vislabākā, bet viņi 
reformas ieviesa pakāpeniski 
vismaz 20 gados un turpina to 
darīt joprojām. 

Bērni meklē savu pieeju

fotokomentārs

redzējums

„Kāpēc labprāt 
iegādājamies dārgas 
ārvalstu slavenību 
zīmolu preces, bet 
nelabprāt – mūsu 
pašu tautiešu 
radītās?”

Apļi debesīs! Tādus skatus nesen ļaudis redzējuši daudzviet Kur-
zemē un vaicā: „Kas tas ir?” Zināms, ka no 3. līdz 15. jūnijam rit 
militārās mācības Saber Strike. Aizsardzības ministrija apstiprina, 
ka intensīvi tās notiek visās Baltijas valstīs, gaisā lido militārās 
lidmašīnas un helikopteri, tostarp Saldus un Kuldīgas novada ap-
kārtnē. Tas notiekot tikai atļautajā augstumā un ātrumā, cilvēkiem 
un īpašumiem nekaitējot.

Lasītāja iesūtīts foto

Rūta Mediņa, Lāsmas Reimanes foto

Latvijā 
tomēr var!

Cīņa starp izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un Saeimas deputātiem par kompe-
tenču pieeju skolā ir spraiga, un nevar zināt, vai avīzes iznākšanas brīdī kāda puse nebūs 
nākusi klajā atkal ar jaunu paziņojumu. Šobrīd izskatās, ka sešgadnieki skolā neies, bet 
jaunās mācību pieejas un satura ieviešana tiks atlikta uz gadu.
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No kārtības sargātāju ikdieNas

Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks rinalds Gūtpelcs.

dzirksteles uz visām pusēm!

Ziņo Skrundas pašvaldības policijas inspektors 
Ģirts Miksons.

nemierā, ka smēķē un lamājas

28. maijs. Skrundā, Liepājas ielas sētā, naktī no-
tikusi iedzeršana, vainīgie noskaidroti. Saņemam 
sūdzību par sievieti, kura daudzdzīvokļu mājas 
otrajā stāvā pie loga smēķē un met lejā izsmēķus, 
reibumā necenzēti lamājas. Jaunmuižā pie kādas 
mājas skraida suns un iet klāt garāmgājējiem. 
Saimniece noskaidrota. Skrundas veikalā Aibe 
vairāki mēģinājuši nozagt alkoholu.

29. maijs. Mums ziņo par nesaskaņotu krautu-
vi netālu no Dzeldas, nedaudz arī sabojāts ceļš. 
Apstākļi tiek noskaidroti. Dzeldā pilngadīga 
persona smēķē nepilngadīgo klātbūtnē – šoreiz 
aizrādījums.

30. maijs. Valsts vides dienests saņēmis anonī-
mu informāciju, ka kādā īpašumā Skrundā zemē 
tiek aprakti atkritumi. Informējam būvvaldi.

31. maijs. Kušaiņos daudzdzīvokļu mājā vairā-
ku velosipēdu riepām izskrūvēti ventiļi un nolaists 
gaiss.  

2. jūnijs. Koru koncerts un zaļumballe Skrun-
das estrādē, kā arī raņķenieku saiets bez starpga-
dījumiem – visi uzvedas godīgi. 

Uzklausīja Iveta Grīniņa 

Kokapstrādes uzņēmums Stiga RM 
vēlas tur celt divas daudzdzīvokļu 
mājas saviem darbiniekiem. Bet pret 
to iebilst netālo privātmāju īpašnieki.

Vēlas celt darbiniekiem
Domes priekšsēde Inga Bērziņa 

skaidroja: lēmums nozīmē vien to, 
ka pašvaldībai šī zeme nav vajadzīga 
un tā tiek gatavota atsavināšanai, bet 
tas ir diezgan ilgs process. Privātīpa-
šumā zemi varēs iegūt tikai publiskā 
izsolē. Kurš nosolīs un kas tur beigās 
atradīsies, nevar paredzēt. Pašlaik 
teritorijas plānojumā šī zemes gabala 
izmantošanas mērķis ir savrupmāju 
apbūves teritorija. Pagaidu atļauja dota 
to izmantot sakņu dārziem. Pēc pašrei-
zējiem noteikumiem daudzstāvu mājas 
tur nemaz nevar būvēt. Uzņēmums par 
to esot informēts. Ir piedāvātas vairākas 
citas vietas, kur būvēt tādas ēkas, bet šis 
gabals tam paticis vislabāk.

Gaidīja, kad varēs izpirkt 
dārziņus

Sēdē piedalījās vairāki Ventspils un 
Tīruma ielas iedzīvotāji. Viņi uzskata, 
ka daudzstāvu nami viņu privātmāju 
tuvumā pasliktinās dzīves kvalitāti 

un pazeminās īpašumu vērtību, kluso 
rajonu pārvērtīs par pārapdzīvotu. 
Iedzīvotāji domei uzrakstījuši vēstuli, 
kurā teikts: „Uzskatām, ka nav korekti 
piedāvāt uzņēmējam zemes gabalu, kas 
nav paredzēts un teritorijas plānojumā 
nav iezīmēts kā daudzdzīvokļu māju 
celtniecībai domātā teritorija un kuram 
pat nav savienojuma ar pilsētas ūdens-
vada un kanalizācijas tīklu. (..) Tāpat no 
pilsētbūvniecības viedokļa nav loģiski 
iecelt vienu vai pat divas daudzdzīvokļu 
mājas klusā, nomaļā savrupmāju rajonā, 
kuru šo māju īpašnieki izvēlējušies tieši 
tāpēc, lai patvertos no pilsētas centra 
burzmas un trokšņiem”. Iedzīvotāju 
pārstāve Aija Jansone stāstīja, ka cilvēki 
par ieceri uzzinājuši nejauši: „Tur bija 
aizaugusi vieta, bet pavasarī pēkšņi 
izcirsta. Kādreiz cilvēki, kuriem tur ir 
dārziņi, cerēja tos izpirkt, bet pašval-
dībā mums teica, ka to varēs tad, ja ap 
zemes gabalu būs kustība. (Ja būs citi 
interesenti un gabals tiks dalīts, varēs 
dabūt arī dārziņus – aut.). Ik pa laikam 
par to interesējāmies. Pēkšņi uzzinājām, 
ka zeme tiek gatavota izsolei un ka tur 
būs daudzdzīvokļu mājas. Sapratām, ka 
kaut kas jādara. Teritorijas plānojumā 
zemes izmantošanas mērķi konkrētiem 

gabaliem var mainīt, un mēs nojaušam, 
ka tas te būtu arī darīts.”

Tik lielu gabalu nenosolīs 
A.Jansone uzsver, ka cilvēki, kuri 

šajā apkaimē pirkuši īpašumus, bija 
pārliecināti, ka neko lielu te nevarēs 
būvēt – tikai ģimeņu mājas. Tagad tādas 
pārliecības vairs neesot. Tīruma ielas 
iedzīvotājs Aleksandrs Demčenko pie-
bilda: „Nesen kaimiņos atnāca ģimene 
ar trim bērniem. Tā nopirka māju tikai 
tāpēc, ka te ir kluss rajons. Viņi aizgāja 
no Piltenes ielas piecstāvu mājas, jo 
gribēja mieru.” A.Jansone: „Dzirdējām, 
ka tur iecerētas divas piecstāvu mājas –                       
katrā pa 50 dzīvokļiem.” Iedzīvotāji 
atzina, ka tik lielu zemes gabalu izsolē 
neviens no viņiem nespētu nosolīt, bet 
viņi ir gatavi par zemes atsavināšanu 
interesēties un nepieļaut, ka tur tiek cel-
tas tik lielas mājas. A.Jansone uzsvēra, 
ka iedzīvotāji saprot: pilsētā dzīvokļu 
trūkst un jaunas mājas ir jāceļ. Tāpēc 
vēstulē minētas vietas, kas, viņuprāt, 
piemērotas daudzdzīvokļu namiem: 
Virkas ielā blakus citām šādām ēkām, 
Rātskunga un Dārzniecības ielā un pie 
Virkas un Akmens ielas krustojuma. 

Iveta Grīniņa

negrib blakus daudzstāvu namus
kuldīgas novada dome nolēmusi gatavot izsolei pašvaldības zemesgabalu 
kuldīgā, laimdotas ielā 4. apmēram pusotrs hektārs atrodas lapegļu ielas 
malā un robežojas ar tīruma un Ventspils ielas privātmāju rajonu.

28. maijs. Trijos naktī Kuldīgā pa Gaismas ielas 
kvartālu skaļi braukā automašīna. Pusdienlaikā 
Parka ielā pie koka kāds guļ. 1905. gada ielā trīs 
auto bez laika norādes. Rendā skaidrojam iedzī-
votājiem, ka par dzīvokli jāmaksā. Kāds iemidzis 
pie Alekšupītes ūdenskrituma. Nesakopts īpašums 
Akāciju alejā. Pie Aizputes un Kuldīgas novada 
robežas pārņemam kādu mūsu iedzīvotāju.

29. maijs. Kalna ielā puika netiek ārā no dzī-
vokļa – izkāpj pa logu, jo jātiek uz skolu. Pats 
paziņo mums. Zvans no slimnīcas: kādam veikta 
ķirurģiska manipulācija, bet viņš atveseļošanos 
paātrina ar alkoholu. 

30. maijs. Aizputes ielā tiek griezts metāls, 
dzirksteles lido uz visām pusēm – zvanītājs sa-
traukts, ka var kas aizdegties. 1905. gada ielā auto 
novietots tā, ka cits netiek ārā. Turlavā atrasts 
apgredzenots putns. Vijolīšu gravā pa naktīm suns 
rej un traucē kaimiņiem. Raiņa ielā četri lieto al-
koholu. Tehnikas ielā no mašīnas nozagts dators, 
mēģinām uzreiz atrast vainīgo un ziņojam Valsts 
policijai (VP). 

31. maijs. Pie kultūras centra ilgāku laiku stāv 
auto, kam aizmugurējā riepa nolaidusi gaisu – zi-
ņojam VP. Slimnīca ziņo, ka tās teritorijā, iespē-
jams, reibumā guļ sieviete, kura bijusi uzņemšanas 
nodaļā. Pēc divām stundām tāds pats zvans. Sie-
viete pieceļas un aiziet. Mums ziņo, ka aiz veikala 
Kukulītis kāds kaujoties, bet kamerās redzam, ka 
neviena nav. 

1. jūnijs. Pēc pusnakts Kurzemītes dārziņos jau-
nieši uzvedas skaļi. Dienā Jelgavas ielā liels uguns-
kurs. Piltenes ielā auto zaļajā zonā. 1905. gada 
parkā vīrietis ubago, Liepājas ielā kāds iemidzis. 

2. jūnijs. Zvans no laukiem: kaimiņš jau mēnesi 
nepilda solījumu un nepalīdz iznest veco televizoru –                                                                                                            
lai policija viņu vedot pie prāta. Izskaidrojam, ka ar 
to nenodarbojamies. Liepājas un Graudu ielā kāds 
guļ uz soliņa. Policijas ielas stāvlaukumā jaunieši 
lieto alkoholu. Naktī Gaismas ielā skaļa mūzika. 

3. jūnijs. Nodrošinām kārtību Turlavas apļa 
skrējienā. Pie Pārventas veikala kāds ubago. Baz-
nīcas ielā auto invalīdu stāvvietā, Jelgavas ielā kāds 
guļ kāpņu telpā.

Jau skaidrs, ka vietējo mūziķu pērn 
iedibinātā tradīcija būs dzīvotspējīga. 
Kultūras nama vadītāja Raimonda 
Vilmane gandarīta, ka pasākums iz-
devies sirsnīgs – ieskaitot mājiniekus, 
piedalījās astoņas kapelas, tostarp 
Strops no Saldus, Luste no Lieģiem, 
Blumīzeristi no Ventspils, Pēterpogas 
no Brocēniem, Zelta kniede no Si-
guldas, Atmiņas no Kuldīgas un Šeit 

un tagad no Lietuvas. Tikai viena at-
braukusi otro gadu, pārējās pirmoreiz. 
Katram bija pieci priekšnesumi, viens 
no tiem – E.Rozenštrauha dziesma, bet 
noslēgumā visi nodziedāja viņa Vecās 
likteņdzirnas, kurām pievienojās arī 
lietuvieši. Viņi latviski dziedāja arī 
tautasdziesmu Pūt, vējiņi. 

Skatītāju bija daudz, tie ieradās gan 
no kaimiņu pagastiem, gan Kuldīgas, 

labprāt dziedāja līdzi un dejoja. Dau-
dziem ļoti patika puiši no Zelta kniedes. 
Kad viņi dziedāja E.Rozenštrauha Zilo 
lakatiņu, visi cēlās kājās un pievienojās. 
Cilvēki dejoja jau koncerta laikā, bet 
pēc tam visas kapelas pēc kārtas spēlēja 
arī ballē, klausījās, kā muzicē kolēģi un 
uzdejoja paši.

Iveta Grīniņa
Kapelas Kā ir, tā ir arhīva foto 

Kapelas spēlē, visi dzied un dejo
kapelu sadziedāšanās snēpelē turpmāk katru gadu notiks jūnija pirmajā sestdienā – 
tā nolemts otrajā saietā Gadi skrien kā stirnas. Šogad tas veltīts pagasta kapelas Kā ir, 
tā ir piektajai dzimšanas dienai un komponista eduarda Rozenštrauha 100. jubilejai. 

snēpeles kapelu saieta noslēgumā 
visi nodziedāja eduarda Rozenštrauha 

Vecās likteņdzirnas, tā godinot 
komponistu 100. dzimšanas dienā. 
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Lappuse tapusi ar Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

„Pēc iedzīvotāju lūguma maijā darbu sācis kapu pārzinis Aigars 
Ādlers, jo laika gaitā tie bija atstāti novārtā,” informē Kabiles 
pagasta vadītāja Elīna Ose. 
„Galvenie pienākumi ir uzturēt kapsētas kārtībā un reģistrēt apbe-
dīšanu. Ja kādam ir ģimenes kapi un paredzēta apbedīšana, jāziņo 
pagasta pārvaldei. Ja vajadzīga jauna kapu vieta, noteikti jāsazinās 
ar kapu pārzini – patvaļīgi neko nedrīkst darīt.” Vairāk uzziņu pa 
tālr. 26281506. 

Mazā skolā viens otru pazīst

Sirdī paliks 
tradīcijas
Vairākas meitenes dosies uz 
Jelgavu. Norgita Līga stāsta: „Es 
mācības turpināšu Jelgavā, jo tur 
dzīvo mani vecāki. Pēc vidussko-
las domāju studēt žurnālistiku. 
Darbojos skolas korespondentu 
pulciņā. Šogad apmeklēju arī Jau-
no žurnālistu skolu Kurzemniekā 
un sapratu, ka man tas patiešām 
patīk – tas būs mans dzīves 
mērķis. Vēl viens no sapņiem ir 
kādreiz izlēkt ar gumiju. Atmi-
ņā man paliks skolas tradīcijas, 
piemēram, Dzejas dienas, tāpat 
skolas avīzīte Kabata.”

Anželikai Laumanei patikuši 
visi kopā pavadītie pasākumi. 
„Vēl atcerēšos eksāmenus, jo 
varēju tos nokārtot labāk. Skola 
man likusi justies kā otrajās 
mājās. 2. klasē, kad te atnācu, 
klasesbiedri sarīkoja mazas iesvē-
tības – laikam gribēja pārbaudīt, 
vai patiešām palikšu un mācīšos. 
Tagad ir jautri to atcerēties. Es 
tehnikumā Jelgavā mācīšos par 
klientu apkalpošanas speciālisti, 
pēc tam ir doma studēt medicīnu.”

Liene Pētersone: „Klasesbiedri 
ir ļoti draudzīgi, atsaucīgi, bet 
arī dažreiz kašķīgi. Atcerēšos 
atsaucīgo audzinātāju un mate-
mātikas skolotāju Initu Freiden-
feldi. Atmiņā paliks arī avīzīte 
Kabata. Nākotni vēlētos saistīt 
ar grāmatvedību, jo man ļoti patīk 
matemātika, tāpēc ir doma doties 
uz tehnikumu Jelgavā vai Liepājā. 
Vēl gribētos apgūt dažādas valo-
das, piemēram, spāņu un franču.” 

Vēlas ceļot
Kenija Leimane domā, ka Kabilē 
vienmēr bijuši visatsaucīgākie 
skolotāji. „Man ļoti patika pa-
sākumi: Dzejas dienas, barikāžu 
piemiņas dienas un daudzi citi. 
Klasesbiedri vienmēr palīdz, ja 
kaut kas vajadzīgs. Vienmēr esam 

„Mācīties lauku skolā ir labi, jo klase maza – katrs skolotājs var aprunāties individuāli, bērni var labāk izprast 
mācību vielu, bet lielā skolā ar 30 skolēniem klasē tas nav iespējams,” tā uzskata Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskolas 9. klases audzēkne Norgita Līga Horste.
Draudzīgi, izpalīdzīgi, vienmēr pratuši sadarboties – tā par sevi saka skolēni. Kas paliks atmiņā? Kurp viņi dosies 
tālāk?

Lāsmas Reimanes teksts un foto

Kabilē pie iecienītās fotografēšanās vietas – pie dīķa, kur va-
sarā zied ūdensrozes, – tagad blakus novietota koka vāveres 
skulptūra. 

Tā pasludināta par šīgada dzīvnieku, saka pagasta vadītāja Elīna 
Ose. 

Skulptūras autors Aivars Bergmanis stāsta: „Vāvere tapa pasāku-
mā Meža ABC pie Struņķu kroga Padurē. Tur bija vecs koks, kroga 
saimniece gribēja, lai to zāģē nost, jo tas bija izkaltis. Pasākuma 
laikā aizgāju paskatīties, un vakarā vāvere bija gatava.”

varējuši sadarboties. Vēl neesmu 
izlēmusi, bet ir doma Liepājas 
Valsts tehnikumā mācīties par 
tērpu stila speciālisti. Pazīstama 
meitene par mācībām tur man 
pastāstīja vairāk, un tas ieintere-
sēja. Es zinu, ka vienmēr dzīvošu 
Latvijā, bet sapnis būtu nedaudz 
paceļot, piemēram, aizbraukt uz 

Ēģipti.”
Arī Angelika Raiļanu atcerēsies 

skolotājus un klasesbiedrus: „Un 
noteikti skolas avīzīti, jo citur 
tādas nav. Pati esmu tai rakstījusi 
rakstus. Mazliet būs skumji šķir-
ties, tomēr tas būs jauns sākums. 
Domāju mācīties par dizaineri 
Liepājas Valsts tehnikumā. Man 

patīk zīmēt, tāpēc izvēlējos šo 
jomu. Sapnis ir aizbraukt uz 
Moldovu, jo tur dzīvo radi. Gribu 
aizbraukt pie vecmāmiņas un 
labāk iemācīties rumāņu valodu.” 

Skumīgi šķirties
Paulai Ozoliņai mācīties mazā 
skolā paticis, jo te visi visus 

pazīst. „Lielās skolās vecākie 
skolēni mazākos nereti apbižo, 
bet te katrs var justies kā pats. 
Visspilgtāk atcerēšos Ziemas-
svētku pasākumu, kuru vienmēr 
uzved kā mūziklu un iesaistās 
visas klases. Tālāk mācīšos kādā 
Kuldīgas vidusskolā, jo pēc tam 
gribu studēt medicīnu.”

Jolanda Balode: „Dzejas dienas 
paliks atmiņā visspilgtāk. Zinu, ka 
klasesbiedrus gribēsies satikt –                                                        
šķirties būs skumīgi. Kandavas 
tehnikumā apgūšu viesnīcas spe-
ciālista amatu, jo arī mana māsa 
tur mācījās un tagad studē biznesa 
augstskolā Turība. Gribu iet viņas 
pēdās.”

Rainers Žilinskis vislabāk atce-
rēsies mājturības stundas: „Mums 
ir labs mājturības skolotājs Ri-
hards Lasmanis, kurš māca dar-
boties ar koku un rasēšanu. Citās 
skolās skolēni strādā ar papīru, 
bet mēs ar koku. Vēl īsti nezinu, 
kur došos tālāk, jo domas mai-
nās. Mani interesē autoelektriķa 
profesija. Pašlaik mērķis ir labi 
nokārtot atlikušos eksāmenus.” 
Intervijas laikā skolā nebija Kris-
tapa Zīles un Sanas Zaueres. 

Pirmā izlaiduma               
klase
Klases audzinātāja Rita Vecā saka: 
katrs skolēns ir personība. „Viņi 
ir jauki. Nedaudz jāiekustina, bet 
tad izdara visu, kas vajadzīgs. Ir 
savas idejas. Es viņus audzinu 
jau no pirmsākumiem – kopš 
piecgadnieku vecuma. Varbūt 
vajadzēja kaut ko pamainīt, bet, 
kā ir, tā ir. Domāju, ka kopā ne-
bija slikti. Šī ir pirmā klase, kuru 
audzinu līdz pat izlaidumam, jo 
iepriekš audzinātas sākumskolas 
klases. Spilgti atceros mūsu pār-
gājienu pa tā saukto Desas grāvi, 
kad gribējām izmērīt tā dziļumu –                                                             
izrādījās, ka tas ir ļoti dziļš.”

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolu šogad beigs 9. klase: Liene Pētersone, Paula Ozoliņa, Angelika Raiļanu, Anželika 
Laumane, Norgita Līga Horste, Kenija Leimane, Rainers Žilinskis, Jolanda Balode. Ar viņiem kopā audzinātāja Rita Vecā.

Vāvere – gada dzīvnieks Strādā kapu pārzinis
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Kā nolēmāt kļūt par skolo-
tāju?

Būt par skolotāju patiesībā 
bija otršķirīgi. Pirmo gadu pēc 
vidusskolas maldījos, jo tāpat 
kā daudziem jauniešiem nebija 
skaidrs, ko darīt tālāk. Devos uz 
Rīgu studēt angļu filoloģiju, bet 
drīz sapratu, ka tas galīgi nav tas, 
ko vēlos, turklāt Rīgā man ļoti 
nepatika. Un tā vienā no reizēm, 
kad autobusā braucu uz Kuldīgu, 
iedomājos, ka arī Liepājā taču 
ir universitāte, un jau autobusā 
sāku telefonā meklēt informāciju, 
kādas programmas tur piedāvā. 
Vēstures skolotājs bija viena no 
tām, un, tā kā vēsture man skolā 
bija mīļākais priekšmets, izdomā-
ju, ka jāmēģina. 

Kas vēsturē ir aizraujošais?
To daudzi teikuši – viss at-

karīgs no skolotāja. Man bija 
lieliska vēstures skolotāja Gunta 
Upesdegle, kurā varēja klausīties 
ar vaļā pavērtu muti, jo likās, ka 
pati esmu tajos notikumos klāt. 
Es drīzāk jautātu, kas gan vēsturē 
varētu nebūt interesants. Tā stāsta 
par cilvēkiem, par to, kā viņi 
dzīvojuši citos laikos. Protams, 
mācīties gadskaitļus no galvas 
nav interesanti, tāpēc cenšos uz 
to neiziet. 

Dzirdēts, ka jaunajiem ienākt 
skolā ir liels izaicinājums.

Izaicinājums tas noteikti ir, 
tāpēc labi, ka ir prakse. Manuprāt, 
tā vajadzīga obligāti, jo daudziem 
tā likusi saprast, ka šis darbs nav 
domāts viņiem. Bet man darbo-
šanās ar bērniem uzreiz patika. 
Es nezinu, kā būtu ienākt svešā 
skolā. Man ir tāda kā atgriešanās: 
atnācu atpakaļ uz veco skolu pie 
tiem pašiem skolotājiem, kuri nu 
ir mani kolēģi, ir tā pati direktore. 
Jaunums bija Kuldīgas pamat-
skola, kurā es arī mācu, bet abām 
skolām jāsaka liels paldies par 
pretimnākšanu, jo es joprojām 
studēju klātienē un trīsreiz nedē-
ļā man jābūt Liepājā. Es vēsturi 
mācu no 6. līdz 9. klasei, bet                    
5. klasei – novada mācību. 

Kura vieta Kuldīgas novadā 
pašai liekas visaizraujošākā?

Man jau sirdij tuva ir Kuldīga. 
Teiksim, kā ir – mēs vienkārši 
dzīvojam visskaistākajā Latvijas 
pilsētā. Pati gan esmu no Kurmā-
les pagasta – dzīvojam viensētā 
netālu no Vilgāles, un Vilgālē 
ir ļoti skaists ezers. Ir daudz arī 
ceļots. Bet man patīk pie mums, 
un Latvijā gribas atgriezties tāpēc, 
ka, braucot pa tiem grants ceļiem, 
apkārt ir lauki, viensētas un es sa-
jūtu īstu latviskumu, īstas mājas. 

Ko domājat par jauno izglī-
tības saturu, kas balstīts kom-
petenču pieejā?

Par senatni – ar mūsdienīgu pieeju

Mums, jaunajiem skolotājiem, 
ir tā, ka vēl neesam iestrādājušies 
tajā vecajā, tāpēc kas tur ko jauna-
jam nepieķerties? Pašiem jau arī ir 
dažādas idejas, un jaunais saturs 
tām diezgan noderīgs, jo ļauj tās 
realizēt. Kur, manuprāt, ir problē-
ma? Augstskolās mūs 
māca pēc vecākām 
metodēm, nevis ar 
jaunākajām atbilstoši 
jaunajam saturam, 
bet bērniem tās ir 
ļoti svarīgas. Pie-
mēram, mācībās iz-
mantot viedierīces –                                                     
ir viņiem tie telefoni, 
un tur neko nevar 
darīt. 

To, cik labi tas dar-
bojas, sapratu vienā 
no pēdējām stundām: 
atzīmes vairāk vai 
mazāk bija zināmas, 
ārā karsti, neko darīt 
viņiem negribējās, un 
es uzdevu testu: priekšā uz ekrāna 
jautājums, un viņi savā telefonā 
izvēlas atbildes. Pati biju šokā, 
kā visi iesaistījās un apspriedās, 
kura atbilde tad ir pareizā. Kāpēc 
es visu gadu to neizmantoju? Tā 
var atkārtot apgūto, un viņi tiešām 

iedziļinās. Mums, skolotājiem, 
pašiem diemžēl jāurbjas telefonā 
cauri visam tam aplikāciju veika-
lam un jāmeklē, jo bērniem tagad 
patīk tā darboties un skolotājiem 
tas jāsaprot. Ar telefoniem viņi 
darbojas jebkurā gadījumā – 

mums jāpagriež 
tā, lai tas būtu 
produktīvi.

Jāskatās, kā būs 
ar to jauno saturu, 
taču jau no savas 
prakses sākuma 
esmu atteikusies 
no kontroldar-
biem. Manuprāt, 
par katru tēmu 
t a s  nav  va j a -
dzīgs rakstisks, 
pietiek varbūt ar 
vienu, jo tas ti-
kai nospiež gri-
bu mācīties. Tas 
pats attiecas uz 
mājasdarbiem –                                              

es uzdodu tikai tad, ja ir kontrol-
darbs, un tas tad veido daļu no 
pārbaudes darba uzdevumiem. 
Bet vispār, man liekas, jādarbo-
jas šeit un tagad, jāmeklē kādas 
citas formas, kā skolēniem iegūt 
novērtējumu. 

Kādas tās varētu būt? 
Universitātē tikko bija viens 

lekciju kurss par Montesori iz-
glītību. Latvijā tādas skolas ir 
uz rokas pirkstiem saskaitāmas, 
turklāt lielākoties privātās, bet 
idejas smelties varam. Kad iziet 
tādu lekcijas kursu, tad klasiskā 
izglītība liekas... Nu kāpēc mēs 
jau sen tā nedarām? Bet tur atzīm-
ju nav vispār – vienkārši ir nepār-
traukta brīvas izvēles darbošanās. 
Manuprāt, tas daudzus bērnus arī 
nospiež, ka visiem jādara viens, jo 
ir taču tādi, kuri vienmēr ir visiem 
pa priekšu, tādi, kuri ir pa vidu, un 
tādi, kuri darbojas lēnāk. Nevar 
20 bērnu klasē panākt to, ka viņi 
40 minūtēs visu izdara vienādi. 

Mēs varam mēģināt kaut ko 
mainīt katrs savā priekšmetā. Es 
cenšos panākt, lai skolēni darbo-
jas stundā ar kādiem mazākiem 
darbiņiem, tad tos visus var likt 
kopā un no tiem veidot atzīmi, 
lai nav tikai tā grāmata, pierakstu 
klade un kontroldarbs. Tas, ka 
man patīk hronoloģija un datumi, 
nenozīmē, ka patīk arī viņiem.

Bet kas no vēstures paliek 
pāri, ja atmet hronoloģiju?

Nevajag jau atmest. Varam to 
veidot paši – uzzīmēt to bultu un 
likt klāt atsevišķas lietas, skatīties, 
kādas kopsakarības veidojas. Bez 
hronoloģijas mēs nepaliekam, bet 
vai vajag daudz zināt konkrētus 
datumus, gadus, cilvēku person-
vārdus? Ja gribas, tad uz priekšu! 
Es arī esmu datumu cilvēks, jo 
vienkārši tos atceros, bet visiem 
tā nav.

Kuri ir jūsu mīļākie vēstures 
periodi?

Senā Roma, vikingu laiks gan 
pasaules, gan Latvijas kontekstā 
un 20. gadsimts.

Daudziem 20. gadsimts nepa-
tīk karu dēļ.

Pirmais pasaules karš man pa-
šai nav diez ko mīļš – es domāju 
kā tēma. Bet Otrais pasaules karš 
un tas, kā veidojas pēckara pa-
saule, man liekas ļoti interesanti.

Un kāpēc vikingi?
Tie mani sāka uzrunāt pēc 

seriāla Vikingi. Manuprāt, tas ir 
lieliski veidots un diezgan tuvu 
atspoguļo vēsturi. Kad skatījos, 
vienlaikus meklēju informāciju 
par visiem personāžiem, valstu 
veidojumiem. Es pat savā plā-
notājā sazīmēju kartē vietas, kur 
risinājās seriāla notikumi. 

Tagad arī Latvijā uzņemtas 
filmas aptuveni par to laiku. Ko 
domājat par tām?

Uz Nameja gredzenu bijām 

kopā ar skolēniem. Man patika. 
Pēc tam lasīju vēsturnieku recen-
zijas – nu, protams, tur nav viss 
vēsturiski precīzi, bet tā jau nav 
dokumentāla filma. Arī skolēniem 
patika, un, ja viņi redz, kā cilvēki 
vismaz aptuveni tajā laikā dzīvo-
ja, tad, stāstot par to laiku stundās, 
uzreiz veidojas asociācijas. 

Kurā vēstures laikā pati gri-
bētu dzīvot?

Grūti teikt. Lai arī tie laiki, no 
malas raugoties, var patikt, zinu 
arī, cik traki ir bijis. Bet laikam 
jau senlatviešu laikā, kad bija sava 
mitoloģija, dievības, tradīcijas. 
Kādus simt gadus pirms krustnešu 
ienākšanas – viņus gan negribētos 
satikt.

Jūs pieminējāt, ka mēdzat 
ceļot.

Viens no iemesliem, kāpēc šo-
gad sāku strādāt tikai februārī, lai 
gan piedāvāja jau no septembra, 
bija tas, ka nolēmu piedalīties 
programmā Erasmus, un tā mēs, 
divas kolēģes, devāmies tepat uz 
Lietuvu, lai pusgadu studētu Viļ-
ņā. Tā bija fantastiska pieredze. 
Ja ir iespēja braukt erasmusā, 
nav ko daudz domāt – vienkārši 
jābrauc! Sākumā semestris liekas 
ilgs laiks, bet tas paiet ātri, un 
galvenais ieguvums ir cilvēki, 
kurus iegūst uz mūžu. Mums 
izveidojās cieša draudzība ar 
divām meitenēm no Slovākijas. 
Atvedām ciemos uz Latviju un 
nolēmām, ka jābrauc arī pie vi-
ņām. Tā vienu nakti nosēdāmies 
pie datora un atradām veidu, kā, 
četrreiz pārsēžoties, ar autobusu 
tur var nokļūt. Pēc Erasmus pa-
saule liekas daudz mazāka. Jūlijā 
ar vecākiem brauksim pie vienas 
tā iegūtas draudzenes uz Vāciju.

Daudzi jaunieši tūlīt beigs 
skolu, un, visticamāk, daļai 
līdzīgi kā kādreiz jums būs 
grūti izlemt, ko darīt tālāk. 
Kāds būtu ieteikums no šībrīža 
skatpunkta?

Gribu teikt, lai neuztraucas 
un tiešām padomā, kādas ir viņu 
spējas un prasmes, un lai meklē, 
kur tās var apgūt un lietot. Un 
jāsaka ne tikai jauniešiem, bet arī 
vecākiem: vidusskolas beidzēji 
vēl ir mazi – daudz ko nezina, 
un, ja arī aiziet kaut kur mācīties, 
bet nepatīk, nevajag turpināt tikai 
tāpēc, ka kāds ticis budžeta grupā. 
Cik nav dzirdēts, ka jaunieši stu-
dijas nepamet tieši tādēļ, ka bail, 
ko teiks vecāki! Jāļauj meklēt to, 
kas tiešām padodas.

Maija Jankovska 
Aivara Vētrāja foto

skolniece, tad praktikante un tagad jau vēstures skolotāja – tā hronoloģiski raksturojama marTas puJĀTes saik-
ne ar Viļa plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju. mācot par senatni, viņa iet līdzi laikam, ar dažādām metodēm cenšoties 
stundas padarīt aizraujošas, lai tās neasociētos tikai ar grāmatu, kladi un kontroldarbu.

„Mācībās jāizmanto viedierīces. Ar telefoniem skolēni 
darbojas jebkurā gadījumā – mums jāpagriež tā, lai tas 
būtu produktīvi.”

Kāpēc jāmācās 
vēsture? V.plūdoņa 

Kuldīgas ģimnāzijas 
kādreizējā 

audzēkne, tagad 
jaunā vēstures 

skolotāja marta 
pujāte atbild ar 

pretjautājumu: „Kā 
varam zināt, kas 

esam, ja nezinām 
savu pagātni?” 

„Prakse 
vajadzīga 
obligāti. 

Daudziem tā 
likusi saprast, 
ka šis darbs 
nav domāts 

viņiem. Bet man 
darbošanās ar 
bērniem uzreiz 

patika.”
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„
Labi skolotāji un 
stingrība

Rendenieks Ilmārs Rībens saka: 
„Ir ļoti interesanti pastaigāt pa sko-
lu un gremdēties atmiņās. Ēka gadu 
gadiem nav mainījusies – kāda 
bija, tāda ir arī tagad. Es skolu bei-
dzu 1972. gadā. Tolaik bija lielāka 
disciplīna. Cik tagad paklausās, 
bērni var atļauties daudz vairāk. Ja 
mums stunda bija sākusies, tad ne-
kādas sarunāšanās un staigāšanas. 
Bērniem pat prātā nenāca pateikt 
skolotājam kaut ko pretī. Atceros: 
kad direktore Berkerta vadīja vācu 
valodas stundas, tad bija klusums. 

Laiki mainījušies. Varbūt tagad 
bērni nesaprastu, ja būtu tik liela 
stingrība.”  Bijusī skolniece Gunita 
Lagzdiņa atbraukusi no Liepājas: 
„Skolu pabeidzām 12 cilvēki. At-
ceros, kā visa klase neaizgājām uz 
krievu valodas stundu un dabūjām 
pirmo vieninieku. Atmiņā palikuši 
skolotāji un stingrība. Bet laiks bija 
jauks, un atmiņas ir patīkamas.” 

Skumjas par slēgšanu
1982. gada absolvente Elita Lode 
stāsta: „Ir sāpīgi runāt – ļoti žēl, ka 
ar skolu tā notiek. Mēs cīnījāmies 
un vācām parakstus, lai to neslēgtu. 

Gribas, lai vismaz ēka neaiziet ne-
būtībā, kā notiek ar daudzām citām, 
kas netiek apdzīvotas.”

1974. gada absolvente Vineta 
Grohoļska tagad Liepājā strādā 
fabrikā Lauma: „Spilgti atceros 
skolotāju Alvīni Miķelsoni, jo 
viņa man un manai meitai mācīja 
matemātiku. Rita Berkerta bija laba 
direktore, mācīja vācu valodu. Uz 
šo pusi atbraucu bieži, jo te dzīvo 
māsa un brālis, te ir dzimtās mājas. 
Bet skolā kādu laiku nebija būts. 
Ļoti žēl, ka to slēdz.” 

Rendeniece Ilze Straume mācās 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikumā par SPA speciālisti un 
audzinu meitiņu. Viņa skolu bei-
dza 2003. gadā: „Man paveicās ar 
draudzīgu klasi, viens otru atbal-
stījām. Žēl, ka daudzi klasesbiedri 
aizbraukuši uz ārzemēm. Man ļoti 
patika pirmā audzinātāja Valda 
Strāķe. Šodien ir emocionāla diena, 
un atmiņā palicis tikai labais.” 

Atceras un samīļo
Kādreizējā direktore R.Berkerta te 
strādājusi līdz 90. gadiem: „Man 
šeit patika. Ceturtdien atbraucu 
kopā ar dēlu un kārtīgi visu izpētī-
ju. Skatījos uz laukumu aiz skolas 

un domāju: „Cik te nav vadītas 
līnijas, cik malka krauta kopā ar 
bērniem!” Vēl aizvien uz malkas 
šķūni skatos ar mīlestību.”Agrākā 
skolotāja A.Miķelsone atceras: 
„Mans darba stāžs te ir 53 gadi. 
Profesija man ļoti patika. Atceros, 
ka absolventi nelika mieru arī vēl 
tad, kad jau studēja augstskolā. 
Šodien nāca klāt un pateica paldies 
par zināšanām. Šķiet, ka neviens 
students no Rendas nav izticis bez 
manas matemātikas. Ar smaidu 
atceros, kā viena skolniece reiz 
jautāja, vai es varu izrēķināt arī 
augstskolas uzdevumus. Atbildēju: 

„Unikāla pērle”
Ikviens varēja piedalīties komandu 
piedzīvojumu spēlē vai izmēģināt 
zumbas nodarbības kopā ar fitnesa 
instruktori Agati Hartmani. Kupls 
pulciņš kopā ar treneri Jeļenu Miezīti 
nodevās ūdens aerobikai. Varēja arī 
iesaistīties diskusijā, uz ko aicināja 
veselīga dzīvesveida motivatore 
Nika Linde. Vides izglītības fonda 
priekšsēdis Jānis Ulme pasākumā 
teica: „Es gribu teikt paldies dabai, 
kas Kuldīgai šādu vietu devusi, jo tā 
ir unikāla pērle.”

Katram pašam jādomā
Glābējs Mareks Veiss iesaka: „Esam 

četri glābēji, bet strādājam maiņās. 
Peldētājiem galvenais ir saprāts – 
nedarīt to, ko nedrīkst. Vēl es ieteiktu 
sakarsušiem nemesties uzreiz ūdenī, 
lai nerastos krampji. Protams, daži ir 
pārgalvīgāki, bet kopumā cilvēki ir 
apzinīgi. Vecākiem jāņem vērā, ka 
telefons un bērna pieskatīšana nav 
savienojami.”

Kuldīdzniece Inta Rudene: „Šeit 
peldos katru vakaru. Upē šī ir laba 
peldvieta, bet rumbā gan jūt kana-
lizācijas smaku, un tā ir aizaugusi. 
Domāju, ka peldoties par drošību 
katrs atbild pats. Vecākiem noteikti 
jāpieskata mazie bērni, jo cilvēku ir 
daudz, bet glābējs – viens.” Draudze-

nes Madara Kukaine un Krista Lange 
saka: „Šeit ir tīrs ūdens, un peldēties 
mums patīk. Esam apzinīgas un 
domājam par savu drošību, lai nekas 
slikts nenotiktu.”

Vairāki kuldīdznieki Kurzemnie-
kam vaicājuši, kāpēc oficiālā atklā-
šana un līdz ar to glābēju darbība 
nevarēja sākties jau agrāk – karstajās 
maija dienās, kad peldētava bija 
pilna atpūtnieku. Domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Kristīne Duļ-
binska atbildēja, ka tas tika apsvērts, 
bet nodrošināt glābēju darbu agrāk 
nebija iespējams, jo viņi to apvieno 
ar citu darbu.

„Vecākiem jāņem 
vērā, ka telefons un 
bērna pieskatīšana 
nav savienojami.” Ūdens aerobikas treneres Jeļenas Miezītes nodarbībai ventā bija liela atsaucība.

Peldvieta – tīra un droša
„kaut gan peldēšanas sezona jau sākusies, pacelsim Zilo karogu – tas liecina, ka ūdens šeit ir tīrs un varat 
justies droši,” 1. jūnijā kuldīgā, Mārtiņsalā pie ventas, sacīja domes priekšsēde inga Bērziņa. Latvijā tā 
joprojām ir vienīgā šādi sertificētā peldvieta pie upes.

Atvadas no 
Rendas skolas. 

absolventi 
un pedagogi, 

sadevušies rokās, 
to samīļo.

Pasākumā tika sveikti tie, kuri Rendā nostrādājuši visilgāk. 
No kreisās: latviešu valodas skolotāja inta Liepiņa, direktore Rita Berkerta un 
matemātikas skolotāja alvīne Miķelsone. 

atmiņā paliks tikai labais
Pēc 96 gadiem Rendas skolā (kuldīgas                         
2. vidusskolas filiālē) pagājušo sestdien 
svinīgi noskanējis patiešām pēdējais zvans –                                         
audzēkņu skaits pavisam sarucis, un 
pašvaldība nolēma mācību iestādes darbību 
beigt. Bijušie pedagogi un absolventi stāsta, 
kas visspilgtāk paliks atmiņā. 

Glābējs Mareks veiss saka: pie ūdens galvenais 
ir saprāts.

kad dos rēķināt, tad redzēs, 
cik spējīga esmu.”  Bijusī 
skolotāja Inta Liepiņa: „Te 
mana vienīgā darbavie-
ta. Strādāju no 1962. līdz 
1998. gadam, mācīju lat-
viešu valodu un literatūru,                                                      
21 gadu biju mācību pār-
zine. Mani bērni beidza šo 
skolu. Prieks, ka atbraukuši 
tik daudzi absolventi, atce-
ras, nāk klāt un samīļo.”

Lāsmas Reimanes 
teksts un foto

Funkcionālo treniņu 
vadītāja Nika Linde aicināja 
iesaistīties sarunā Kāpēc 
dzīvot veselīgi.

vairāk foto: 
www.kurzemnieks.lv.

reportāža

atkalredzēšanās

Dienas pirmajā daļā varēja iesaistīties praktiskās 
ievirzēs, piemēram, piestāt kuģa piestātnē un veidot 
savu kuģi no papīra, uz tā atstāt savu vēlējumu. 
Vakarā kuģīši tika palaisti Ventā. Lieli un mazi 
izmēģināja roku, cepot sklandraušus utt. Muzejā 
varēja ielūkoties senajās fotogrāfijās un lietās, bet iz-
stādē – vietējo ļaužu vaļaspriekos. Saieta otrajā daļā 
koncertā Sudmalnieku birzī uzstājās Liepājas teātra 
aktieris Edgars Pujāts un Snēpeles vidējās paaudzes 
deju kolektīvs, bet zaļumballē spēlēja grupa Ēna. 

Raņķu pagastā aizvadītajā sestdienā 
virmoja sirsnīgas sarunas, humora 
dzirksts un tikšanās prieks, jo ap 
170 dalībnieku bija pulcējušies 
raņķenieku saietā. 

Izjāde. Pie pavadas elīna Šķilta, zirgam mugurā sēž Matīss 
salmiņš. Šo izklaidi sarūpēja ilonda Reita no snēpeles. 

prieks

Kuģīšu piestātne. Pa kuģītim izveidojusi andersonu ģimene. 
anita (no labās) joko: vakarā Raņķu labumus pa ventu sūtīs uz ventspili 
Lembergam. arī Māris, Mairis un anete raksta savus vēlējumus.

Zīmējumu piestātne. sarmīte Bērzupa zīmē ziedus, jo tie 
viņai patīkot. 

Satikšanās. Raņķu pagasta vadības groži 22 gadus bija andra sadovska 
rokās. „No vienas puses, satikties, parunāties ir forši, no otras – redzu, ka 
daudzu vairs nav,” viņa balsī ieskanas skumīga nots. „Taču svētki Raņķos 
vienmēr bijuši augstā līmenī. daudziem spilgti atmiņā palicis 2000. gada 
vispasaules raņķenieku saiets. savulaik populāri bija arī ventas svētki. Toreiz 
par pasākumiem rūpējās Uldis Jaunzems, nu priecājos, ka kultūras dzīvi 
vada snēpelniece dace Pušīlova. Raņķi visos laikos bijis kultūras pagasts.” 

vaļasprieki. Raņķenieku brīvo brīžu 
nodarbes apkopotas izstādē. Liela rokdarbniece 
ir Brigita dumpfa, kura iedvesmu darbiem 
lielākoties smeļas internetā. visvairāk viņai tīk 
darināt šalles, zeķes un pončo. 

Es atceros.
katrs varēja 
uzrakstīt savu 
piedzīvojumu 
vai spilgtākās 
atmiņas. 

vēstures 
liecības. 
Tajās muzejā 
ielūkojas aija 
Blumberga un 
edgars Blumbergs.

intas Jansones teksts un foto

saBiedRīBa Trešdiena, 2018. gada 6. jūnijs

vairāk foto: www.kurzemnieks.lv.

Lāsmas Reimanes teksts un foto



trešdiena, 2018. gada 6. jūnijs trešdiena, 2018. gada 6. jūnijs12 13sportssports

IzlaIdums BasketBols

vIeglatlētIkaPludmales volejBols

Populārā skriešanas seriāla Kuldīgas apļi 
trešajā kārtā sacentās 102 lieli un mazi 
dalībnieki. 

Nākamā kārta 13. jūnijā no 17.30 līdz 19.00 
Krauļu priedēs. 

1. grupā (800 m) meitenēm 1. Marta 
Ļaudama (3:31), 2. Sintija Neilande (3:36),                            
3. Ginta Dmitrijeva (3:40); zēniem 1. Gustavs 
Liekmanis (3:20), 2. Kristiāns Freijs (3:32),                 
3. Krišs Duburs (3:38). 

2. grupā (1200 m) meitenēm 1. Viktorija 
Bogdanova (4:59), 2. Dace Verpakovska 
(5:18), 3. Diāna Dubure (5:51); zēniem                         
1. Pēteris Krūzēns (5:46), 2. Rihards Brūveris 
(5:49), 3. Gints Brunovskis (6:02). 

3. grupā (jaunietēm 2400 m, jauniešiem 
3600 m) 1. Izabella Bogdanova (9:58), 2. Alise 
Bondare (12:13), 3. Reičela Orlova (12:14); 
1. Mareks Ņikiforovs (14:14), 2. Ingus Bog-
danovs (15:46), 3. Raivo Liekmanis (16:16). 

4. grupā (sievietēm 3600 m, vīriešiem                
6000 m) 1. Līga Freiberga (18:56), 2. Kristīne 
Stukule (19:58), 3. Inga Robežniece (22:21);  
1. Āris Brantevics (24:16), 2. Janeks Rumbergs 
(24:43). 

5. grupā (veterānēm 2400 m, veterāniem 
4800 m) 1. Ludmila Joce (11:27), 2. Odeta Tur-
ka (12:11), 3. Džanita Freija (12:38); 1. Jānis 
Turks (23:42), 2. Linards Ņikiforovs (24:29). 

Kuldīgas sieviešu basketbo-
la kluba rīkotajā Ģertrūdes 
balvas izcīņā par līderēm 
kļuva Dobeles sportis-
tes, mājinieces ierindojās                      
2. vietā, bet 3. – Lapmež-
ciema komanda. 

Kuldīgā cīnījās šīs trīs 
komandas, spēles ilgums –                                        
divreiz desmit minūtes. Pir-
majā spēlē Ģertrūde tikās 
ar Lapmežciemu. Pēdējā 
minūtē, cītīgi sedzot preti-
nieces, kuldīdzniece saņēma 
sodu un viešņa realizēja abus 
metienus. Rezultāts 18:17 
par labu ciemiņiem. Otrajā 
spēlē Ģertrūdei pretiniekos 
bija Dobeles basketbolistes. 
Cīņa ritēja punkts punktā, un 
pirmais puslaiks beidzās ne-

izšķirti – 9:9. Otrajā puslaikā 
spēles galotnē kuldīdznieces 
labi strādāja aizsardzībā un 
galu galā svinēja uzvaru ar 
20:18. Savukārt pēc tam 
Dobele ar 30:26 apspēlēja 
Lapmežciemu. Lai pēc tik 
spraigām cīņām noskaidro-
tu uzvarētāju, bija jāskaita 
punkti, un tas bija darbs 
galvenajam tiesnesim Egīlam 
Kaivam no Jūrmalas. 

Šis turnīrs bija kā iesil-
dīšanās pirms lielākām sa-
censībām, jo 21. un 22. jū-
nijā Jelgavā notiks Latvijas 
simtgadei veltītas veterānu 
sacensības.

Kluba Ģertrūde 
arhīva foto 

Latvijas pludmales volejbola čempionāta pirmajā posmā Ventspilī uzvarējis 
kuldīdznieks Jānis Šmēdiņš pārī ar Aleksandru Samoilovu.

Finālā viņi apspēlēja ar pirmo numuru izliktos Mārtiņu Pļaviņu un Edgaru Toču. 
3. vietu izcīnīja igauņu sportisti Kusti Nilvaks un Marts Tīsārs. 

Latvijas čempionātā Ergo Open pludmales volejbolisti sacenšas sešos posmos un 
finālā. Vīriešu un sieviešu duetus skatītāji vēl varēs vērot Alūksnē, divreiz Jūrmalā 
un atkal Ventspilī, sacensības tikai vīriešiem būs Saulkrastos un Cēsīs, bet fināls 
no 3. līdz 5. augustam notiks Jūrmalas pludmales centrā, kur nedēļu pirms tam būs 
Eiropas U-22 grupas čempionāts.

Skolas direktors Agris Kimbors 
pateicās audzēkņiem par izturību un 
labiem rezultātiem, bet treneriem – par 
darbu, savukārt vecākiem – par to, ka 
konkurences apstākļos izvēlējušies 
bērnus sūtīt sporta skolā.  

Rūdījums un patstāvība
Futbola nodaļas absolvents Ričards 
Vēvers saka: „Atmiņā paliks te gūtie 
panākumi. Arī nākotni vēlos saistīt ar 
sportu. Studijas juristos mēģināšu ap-
vienot ar treniņiem.” Jaunietis secina, 
ka komandas spēle iemācījusi darbo-
ties vienoti, uzticēties citiem, kā arī 
noticēt saviem spēkiem. „Sports devis 
rūdījumu, esmu kļuvis patstāvīgāks,” 
teic Ričards. 

Līdzīgi uzskata galda tenisists Kris-
taps Gebauers: „Vienmēr atcerēšos, cik 
smagi strādāts treniņos, jo spēlēt galda 
tenisu nav viegli. Taču, kā pirmo reizi 
pamēģināju, tā iepatikās un arī pade-
vās. Mans augstākais 
sasniegums – meda-
ļas Latvijas jaunatnes 
olimpiādē.” Savukārt 
daudzcīņnieks Niks Sa-
mauskis atceras: „Cik 
daudz laika šeit, ma-
nēžā, esmu pavadījis! 
Pēc skolas uzreiz nācu 
uz treniņiem, pavadīju 
četras stundas, dažbrīd 
pat zilimelns gar acīm 
metās, cik pārguris gāju 
mājās. Bet man patika!” 
Par to, kāpēc izvēlējies 
vieglatlētiku, puisim ir 
stāsts: „Brāļa klases-
biedrs jau trenējās, viņš 
stāstīja, ko kurā treniņā darījis, to, ka 
arī šķēpu metis. Tas mani aizrāva – ļoti 
gribēju mest šķēpu! Vēlāk kļuvu par 
daudzcīņnieku.”

Treneri un audzēkņi – kā 
ģimene
No audzēkņiem grūti šķirties arī tre-

neriem, jo krietni daudz gadu kopā 
pavadīti ne vien sporta zālē vai sta-
dionā, bet arī sacensībās. Skrundas 
volejbola trenerei Rudītei Kronlakai 
šogad sporta skolu pabeidza desmit 
audzēknes: septiņas saņēma apliecību 
par profesionālās ievirzes izglītību 
volejbolā, trīs – diplomu par sporta 
skolas beigšanu. „Jāsaka godīgi – žēl 
šķirties, jo kopā ar audzēknēm esam kā 
viena ģimene. No 1. klases mācāmies 
viena otru izprast, pielāgoties, atbalstīt, 
rūpēties, uzticēties, radoši izpausties 
un viena otru cienīt. Tikko tas sa-
sniegts, tā pienāk brīdis, kad jāšķiras. 
Esam piedzīvojušas spožas uzvaras 
čempionu godā, kā arī pārvarējušas 
zaudējuma rūgtumu. Esmu vienmēr 
apbrīnojusi meiteņu lielās darba spējas 
un prasmi sevi mobilizēt treniņiem un 
sacensībām. No sirds novēlu saglabāt 
šīs jaukās īpašības, ko esam kopušas 
daudzus gadus. Lai piepildās viņu 

ieceres!” 
Arī  v iegla t lē t ikas 

trenerei Ilzei Stukulei 
beidzēju vidū ir septiņi 
audzēkņi: četri devītklas-
nieki un trīs vidusskolē-
ni. „Mēs jau no parastās 
skolas atšķiramies –                                                    
mums vēl vasarā viss 
priekšā: būs čempionāti 
un citas sacensības. Tre-
nēsimies un startēsim!  
Līva Jakobsone, Niks 
Samauskis un Janeks 
Rumbergs apveltīti ar 
talantu, mērķtiecību, 
lielu strādātgribu. Līva 
(šķēpmešana un sprints) 

pie manis sāka trenēties 1. klasē, Niks 
(desmitcīņa) pārnāca no futbola, bet 
Janeks (garo distanču skriešana) uz 
tehnikumu atnāca no Talsu puses. Viņi 
ir lieliski jaunieši. Lai viss izdodas arī 
turpmāk!”

Inta Jansone
Aivara Vētrāja foto 

šķēps lido labi
Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas starptautis-
kajās sacensībās Ventspils šķēpi godalgas gu-
vuši Kuldīgas novada sporta skolas audzēkņi. 

U-20 grupā 3. vieta Montai Jankovskai                  
(37,82 m), 4. – Ērikai Jēkabsonei (29,56 m).

U-18 grupā 3. vietā Kristiāns Skuruls                          
(60,76 m).

U-16 grupā 7. vietā Niks Maulis (35,88 m).
U-14 grupā 8. vietā Aleksis Gailītis (32,98 m).
U-12 grupā 2. vietā Ģirts Bāders (27,09 m), 

5. – Roberts Gluškovs (23,83 m), 6. – Marks An-
sons (23,74 m), 8. – Kristens Viļums (21,22 m).

Vienmēr gaidīti Kuldīgā

trešajā reizē vairāk nekā simts

Ventspils šķēpos bronzas godalga kuldīdzniecei 
Montai Jankovskai. 

Vasaru iegriež ar uzvaru

Latvijas čempionāta 1. posmā Ventspilī stiprākie bija pludmales volejbolisti Jānis Šmēdiņš un 
Aleksandrs samoilovs. 

„Pēc skolas 
uzreiz nācu 

uz treniņiem, 
pavadīju četras 

stundas, dažbrīd 
pat zilimelns gar 
acīm metās, cik 
pārguris gāju 

mājās. 
Bet man patika!”

Kuldīgas novada sporta skolas izlaidumā 
apliecības saņēmuši 53 devītklasnieki, bet mācību 
iestādi beiguši 27 vidusskolēni: florbolisti, šahisti, 
vieglatlēti, volejbolisti, futbolisti, galda tenisists. 

Manēžā izlaidums notika 1. jūnijā. 

Ģertrūdes 
balva dodas 
un dobeli

Kuldīgas Ģertrūde – sava kluba vārdā nosauktās balvas izcīņas                   
2. vietas ieguvēja. pirmajā rindā: Ilze Lorence, Anda Andersone, 
Inese Leināte, Ligita terpa; otrajā: Antra Ābula, Vaiva Jēkabsone, 
Dace siliņa, Una Birzniece (viena no rezultatīvākajām) un komandas 
kapteine Anda Gutlande.

paldies futbola 
trenerim Gvido 
treimanim 
saka audzēkņi 
Niklāvs 
Dvarons, 
ričards Vēvers 
un Artūrs 
Šternbergs. 

Diplomu saņem 
florbolists 

rūdolfs Ķīvītis. 

Kuldīgas novada sporta skolu šogad 
absolvējuši 27 vidusskolēni. 
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Latvijas filma                                                                               
6.VI 18.00, 20.00, 7.VI 18.00 Blēži (komēdija, rež. Andrejs Ēķis; 12+, 
stunda 28 min). Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša 
un ietekmīgas biznesa sievietes mīlas četrstūris.

Citas filmas                                                                                         
7.VI 20.00 Hans Solo. Zvaigžņu karu stāsts (piedzīvojumu filma, ASV, 
12+, divas stundas 15 min). Stāsts par ātrākā pilota Hana Solo jaunību, 
kad dzima viena no slavenākajām zvaigžņu karu leģendām.
10.VI 16.00, 11.VI 18.00, 12.VI 20.00, 13.VI 16.00, 18.00 Suņu neiespē-
jamā misija (komēdija, Lielbritānija, ASV, stunda 31 min). Rotveilers ar 
pārinieku, izmeklētāju Frenku slepeni piedalās pasaules prestižākajā 
suņu izstādē, lai novērstu iespējamu nelaimi.
10.VI 18.00, 11.VI 20.00, 12.VI 18.00, 13.VI 20.00 Viļņu varā (piedzīvo-
jumu filma, Kanāda, ASV, 12+, divas stundas). Divi kaislīgi burātāji sāk 
ceļojumu pāri okeānam, nenojaušot, ka burā pretī vienai no postošāka-
jām viesuļvētrām.

BrīvdaBas kino PiLsētas dārzā
9.VI 23.30 režisora Renāra Vimbas filma Es esmu šeit (2016) par mei-
teni Raju (17) un viņas brāli Robi (12), kuri spiesti dzīvot kopā ar vec-
mammu, jo tēvs miris un māte aizbraukusi meklēt darbu Anglijā.

snēPeLē                                                
Kultūras namā MAINĪTS amatier-
teātra izrādes Kartupeļu talka laiks: 
tā notiks 9.VI 20.00.
Bibliotēkā līdz 21.VI Daigas Rozev-
skas gleznu izstāde Mans otas pie-
skāriens.

turLavā                                          
Bibliotēkā jūnijā pamatskolas vizuā-
lās mākslas radošo darbu izstāde.

vārmē                                                
Bibliotēkā līdz 27.VI vārmenieku 
rokdarbu un amatniecības izstāde.

skrundas 
novadā

skrundā                                             
Pie memoriālā vagona 14.VI 14.00 
piemiņas brīdis komunistiskā geno-
cīda upuriem.

Jaunmuižā                                            
Pamatskolas zālē 16.VI 17.00 jaun-
muižnieku vasaras koncerts. Priekš-
nesumu līdz 10.VI pieteikt Sandrai 
Balcerei bibliotēkā vai pa tālr. 
63354039.

raņķos                                              
Bibliotēkā jūnijā Marijas Freibergas 
gleznu izstāde Sirdspriekam.

aLsunGas 
novadā

Tūrisma informācijas un vēsturis-
kā mantojuma centrā 13.VI 18.00 
muzikāls pasākums Saulītei skani, 
dziedi, atskani.

14 NEPALAID GARĀM!

kinopasākumi
kuLdīGas kinozāLē /6.–13. jūnijs/

konkurss

tradīcija

kurzemē

LiePāJā                                             
Lielajā dzintarā līdz 4.VII Liepājas 
mūzikas, mākslas un dizaina vidus-
skolas konceptizstāde Es būšu.
9.VI 20.00 grupas Coolmans Report 
koncerts (ASV Bērklijas mūzikas 
koledžā studējoši latvieši: Rihards 
Kolmanis, Elvis Artūrs Lintiņš, Sintija 
Grigorjeva, Pēteris Žīle).
11.VI–4.VII Dizaina dienas.
12.VI 20.00 Jam Session ar bundzi-
nieku, perkusionistu un komponistu 
Kasparu Kurdeko.
Latviešu biedrības namā jūnijā 
laikabiedru portreti Benitas Bitānes 

gleznās.
10.VI 13.00 dokumentālā filma Nora 
par dziedātāju Noru Bumbieri, 16.00 
N.Bumbieres fonda koncerts Atmiņu 
portrets.
Teātrī 10.VI 15.00 sezonas noslē-
gums ar režisora Sergeja Zemļanska 
izrādi Precības.

ventsPiLī                                        
Livonijas ordeņa pilī 9.VI 12.00–
21.00 II Viduslaiku mūzikas festivāls 
un bruņinieku divkaujas Lilium Vinda-
viensis: stopa šāvēju sacensības, 
mūzika, dejas. Pils pagalmā – šauša-

na ar loku, amatnieku darbnīcas, 
trebušē (metamās mašīnas) izmēģi-
nājumi, darbosies Pilskrogs, zīlnieki 
un jokdari.

taLsos                                                
Sauleskalna estrādē 8.VI 19.00 
koncerts „Menueta” simtgades dzies-
mas un zaļumballe ar Rumbas kvar-
tetu.
Muzejā līdz 8.VII izstāde Pa Frederi-
ka Fībiga pēdām Eiropā no 4. talsi-
nieku radošās ekspedīcijas pa glez-
notāja pēdām.

kuLdīGas 
novadā

kuLdīGā                                                   
Mākslas namā no 8.VI Latvijas 
Mākslas akadēmijas bakalauru darbi.
Mākslinieku rezidencē līdz 8.VI iz-
stāde Starp diviem ezeriem.
Muzejā izstādes: Sērkociņu kastītes 
lietišķā etiķete, Kārlis Davidovs – čel-
la stīgu pavēlnieks, fotoizstāde Kuldī-
ga un novads 100 gados.
8.–10.VI ekspozīcijā Turīga kuldīdz-
nieka dzīvoklis 20. gs. sākumā apska-
tāma peoniju izstāde sadarbībā ar 
peoniju dārzu Ziedoņi.

ēdoLē                                                    
Pie kultūras nama peoniju un īrisu 
izstāde. Aicināti piedalīties gan maz-
dārziņu īpašnieki, gan ziedu audzē-
tāji.

kaBiLē                                                  
Bibliotēkā jūnijā Daces Grundmanes 
gleznas.

kurmāLē                                                
12.VI senioriem ekskursija uz Ķiploku 
pasauli, kaziņu fermu Līcīši Ozolnie-
kos un karameļu darbnīcu Jelgavā. 
Pieteikties līdz 8.VI pa tālr. 29257707.
Izstāžu zālē līdz 25.VI Silvijas Tete-
res izšūtie darbi.
Vēstures istabā jūnijā izstāde Tā līgo 
Kurmālē.
Priedaines bibliotēkā jūnijā Rasas 
Rasmanes akvareļi.
11.VI 14.00 radoša nodarbība skolē-
niem.
Vilgāles bibliotēkā 9.VI 9.30 vēstu-
res ekspedīcija Simtgades pēdās.
10.VI 10.00 brauciens Vilgāles biblio-
tēkas lietotājiem uz peoniju svētkiem 
Pelču pagasta Ziedoņos. Pieteikties 
pa tālr. 29447836.

Divas nedēļas nogales – 9.,                 
10. un 16., 17. jūnijā – Pelču 
pagasta Ziedoņos notiks piektie 
Peoniju dārza svētki, kad nepa-
rasti karstā maija dēļ prognozē-
jams peoniju pilnzieds.

Dārzs šajās dienās būs atvērts 
no 10.00 līdz 18.00. Apmeklētāji 
varēs aplūkot vairākus simtus 

šķirņu un iepazīt peonijas dažādos 
veidos. Svētku rīkotāja, peoni-
ju kolekcionāre Dagnija Voika 
konsultēs par peoniju audzēšanu 
un rādīs stādīšanas pamatelemen-
tus. Varēs iegādāties arī stādus, 
darbosies vasaras kafejnīca, kura 
aicinās nogaršot peoniju dzērienu, 
Ziedoņos audzētas zemenes un 
citus gardumus. Ikviens varēs 

pagatavot sejas skrubi ar vērtīgo 
peonijas sakni. Drukas darbnīca 
DrukArt piedāvās izgatavot kar-
tīti. Bērniem būs radoša darbnīca. 
10. jūnijā 12.00 muzicēs vijol-
nieks Edgars Ziņģis, bet 16. jūnijā 
13.00 – ģitārists Aivars Konutis. 
Vēl Ziedoņos aplūkojams arī 
daiļdārzs, retu koku un krūmu 
stādījumi.

83. kārta. Viens no pasaulē unikālākajiem ezeriem. Visdziļākais 
un visvecākais, septītais lielākais pasaulē, pēc tilpuma vislielākais 
saldūdens ezers. Satur vairāk nekā 20% no pasaules un vairāk 
nekā 90% no valsts šķidrā virszemes saldūdens krājumiem. 
Iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. No decembra 
līdz februārim temperatūra var nokristies līdz –19°C. Par spīti 
protestiem, ko daļēji slāpējušas valsts iestādes, dienvidu piekrastē 
uzcelts celulozes kombināts (1966), kas izmanto hlora balināšanu 
un ezerā iepludina neattīrītus notekūdeņus.

Laidos                                           
10.VI 11.00 velobrauciens Laidi–
Skrunda–Laidi (pulcēties 10.45 pie 
Bitītes): jaunais ugunsdzēsēju depo, 
Andžēnu stacija u.c. skaistas vietas 
Skrundā, atpūta Ventas kalnā.
Pie piemiņas akmens 14.VI 17.00 
atceres brīdis represētajiem. Pieda-
lās sieviešu vokālais ansamblis Vēja 
zvani un literāts Ivars Marta Ross.

Padurē                                               
Pie klēts 8.VI 20.00 muzikāli literāra 
tikšanās Ja sirds ir aizdegusies. Pie-
dalās Marita Snipke, Haralds Apogs 
un Jānis Snipkis.
Bibliotēkā jūnijā Aivara Vētrāja foto-
izstāde Dzelzceļa ielas impresijas, 
Kates Vītolas sapņu ķērāji.

PeLčos                                                 
Bibliotēkā līdz 2.VII Dzintara Lejas 
fotoizstāde Suitu Jāņu diena.

rendā                                                
8.VI 8.30 no kultūras nama tiek orga-
nizēts brauciens uz Salaspils botā-
nisko dārzu, Bruknas muižu.
9.VI velobrauciens Lai ripo simts (ceļi, 
bezceļi, ezers, pikniks), tikšanās 
11.00 pie kultūras nama. Pieteikties 
līdz 7.VI pa tālr. 26181470.
Bibliotēkā jūnijā Kuldīgas fotokluba 
Divas upes Vārmes fotoplenēra izstā-
de.

rumBā                                              
Līdz 11.VI seniori var pieteikties ek-
skursijai 20.VI uz Zemgali: ziepju, 
karameļu un keramikas darbnīcu, 
Blankenfeldes muižu un Dobeles 
dai ļdārziem. Vairāk – pa tā lr. 
20251385.
Bibliotēkā jūnijā Guntas Bāriņas 
darināto ziedu un fotogrāfiju izstāde.
Pārvaldes zālē 8.VI 15.00 minigolfs.

krāšņie peoniju ziedi Pelčos

kas tā par vietu pasaulē?
Izmantojot divus attēlus un nelielu informāciju par kādu 
pasaules vietu vai objektu, mēģini atpazīt, kā to sauc! 

82. kārtas atbilde:  liela amišu kopiena dzīvo ASV. Tā ir anabaptistu gru-
pa, lielākā daļa joprojām runā Reinzemes vācu valodas dialektā.
Pareizi atbildējuši: Velta Višņevska, Indra Ābelīte, Mārcis Kalējs, Ingars 
Neimanis, Vilnis Bēniņš.

Atbildes gaidām līdz 11. jūnija 11.00; tās sūtīt konkursam Pasaules 
pazinējs, Kurzemnieks, 1905. gada ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai e-pastā: 
redakcija@kurzemnieks.lv vai iemest redakcijas durvju pastkastē!
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pārdod

15sludinājumi. reklāma. informācija

vajadzīgi

pērk

SIA Lāses AM par aug-
stu cenu iepērk LIEL-
LOPUS kautsvarā un 
CŪKAS  dz īvsvarā . 
Piedāvājam piemaksas 

par lopu skaitu. Transports bez maksas. 
Tālr. 29353243, e-pasts: lases@inbox.lv.

Sludinājumus laikrakstā

no sava datora
iesniedz ērti

Esi mūsdienīgs!

www.307.lv

līdzjūtībadažādi

Lasi www.kurzemnieks.lv!

(40003194846) 

aicina darbā:
• ražošanas iekārtu (katls, līmēšanas un lobīšanas līnijas) 
  operatorus/-es,
• autoiekrāvēja vadītāju,
• meistarus,
• elektriķi/automātiķi. 

Nodrošinām:
• apmācības, sākot darbu,
• dinamisku darba vidi,
• sociālās garantijas,
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• izaugsmes iespējas,

• iespēju apmesties uzņēmuma 
  kopmītnēs,
• bonusu sistēmu,
• darba vietas, kas piemērotas 
  dažādu vecuma grupu cilvēkiem. 

cV sūtīt e-pastā: kuldiga@stigarm.lv. 
Pieteikt savu kandidatūru, zvanot pa tālr. 25603308 
vai 29174674 (elektriķa vakancei).

Paplašinot darbību Kuldīgā, 

MODRA AUTOSKOLA rīko 95. KODA 
kursus. Sākums 11. jūnijā. Tālr. 26120089. 

PĀRVADĀ mēbeles u.c. Tālr. 22377474. 

JUMTA MAIŅA (5,50 eiro/m2), SKĀRD-
NIEKA darbi, FASĀDES siltināšana. 
Tālr. 26269909. 

Veic IEKŠDARBUS, FLĪZĒ, veic arī 
JUMTA DARBUS. Tālr. 27182227. 

Siltinām mājas ar EKOVATI, granulām 
un termoputām. Tālr. 26748235.

Veic dzīvokļu KOSMĒTISKO REMON-
TU. Tālr. 26331797. 

Veic REMONTUS dzīvokļos un mājās. 
Tālr. 22145256. 

Visu modeļu DZIRDES APARĀTI, to 
rezerves daļas, barošanas elementi, bez-
maksas pielaikošana, labošana un pār-
došana 13. jūnijā 10.30–14.00 Kuldīgas 
PVa centrā (poliklīnikā), pasta 2. stāvā.

Sertif icēts MEŽA TAKSATORS – 
S T I G O Š A N A ,  DA S TO Š A N A . 
Tālr. 28358514.

SIA Bērzi plus notīra krūmu APAU-
GUMU no laukiem un grāvjiem. Pērk 
zarus šķeldošanai un cirsmas izstrādei. 
Tālr. 29150380, 26458900.

Z ā l e s  P Ļ AU Š A NA  a r  t r i m e r i . 
Tālr. 22363640. 

TRIMERA pakalpojumi. Tālr. 22302300. 

PĻAUJ ar rotējošo. Tālr. 28700683. 

PĻAUJAM zāli. Tālr. 29535115.

Tīra un remontē AKAS. Tālr. 27448331.

Tīra AKAS. Tālr. 26018109.

PIEMINEKĻI , FUTRĀĻI , SĒTI-
ŅAS baložu ielā 6 (blakus pastam). 
Tālr. 28666270.

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un tava mūža 
stāsts.

 /J.rūsiņš./
Skumju brīdī esam kopā ar ausmu 
Kocurenko, mammu smilšu kalniņā 
pavadot.

Lāsteku mājas iedzīvotāji

MĀJU  Kuldīgā, netālu no centra. 
Tālr. 29769813, 63322934 (vakaros). 

DZĪVOKLI Kuldīgā, 20 m2, ir ērtības, 
3/3. Tālr. 26276553. 

divistabu DZĪVOKLI raņķos, cena 2100 
eiro. Tālr. 28475015. 

HYUNDAI GALLOPER  (apv idus). 
Tālr. 29285584. 

REZERVES DAĻĀS Golf III Variant, 
1994, 1,9 Tdi. Tālr. 29439210. 

GRĀBEKLI lielā Jula. Tālr. 28333802. 

Pārdod METĀLA JUMTUS un no-
teksistēmas no ražotāja. cena no                                      
4,95 EUr/m2. Tālr. 20211377.

A U Z A S ,  K V I E Š U S  Tu r l a v ā . 
Tālr. 28795464. 

P ā r t i k a s  K A R T U P E Ļ U S . 
Tālr. 20248673.

ar piegādi pārdod skaldītu MALKU, 
zāģētavas atgriezumus, 3 m garu meža 
malku. Tālr. 29249578. 

Skaldītu MALKU. Tālr. 27885688. 

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 26544462. 

MALKU klučos. Tālr. 28246888. 

MALKU  ar piegādi, raksta kvī t is. 
Tālr. 29428876. 

SIA Valinda – LIELLOPUS, JAUN-
LOPUS dzīvsvarā. Tūlītēja samaksa. 
Tālr. 29434034.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 28330250. 

TRAKTORUS, PIEKABES, inventāru, 
vieglos auto. Tālr. 26104984. 

Pērk ĪPAŠUMUS ar mežu, CIRSMAS. 
Tālr. 25770062.

3 m garu lapkoku MALKU (60 m3). 
Tālr. 26376974.

SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi 
(56103000221) aicina darbā – GRĀ-
MATVEDI (algu/kreditoru). Pieteikšanās 
līdz 8. jūnijam e-pastā: baiba.pirtniece@
kuldiga.lv. Sīkāka informācija ww.kkp.lv.

Kokapstrādes uzņēmums Sia Vē -
vers (41203017104) piedāvā darbu 
kokapstrādes OPERATORIEM  un 
STRĀDNIEKIEM/-CĒM kokapstrādē. 
Tālr. 28635733.

darbībai paplašinoties, Sia Otaņķu 
Dzirnavnieks (42103015892) aicina darbā 
b kategorijas TRAKTORTEHNIKAS 
VADĪTĀJU darbam komandējumos 
baltijā. Tālr. 28808260.

darbībai paplašinoties, Sia Otaņķu Dzir-
navnieks (42103015892) aicina darbā E 
kategorijas ŠOFERUS darbam baltijā un 
Eiropā. Tālr. 28808260.

SIA Laimdotas (46101007670) aici-
na darbā lentzāģa OPERATORU . 
Tālr. 29275977. 

No jūnija līdz augustam paš-
valdība atkal rīkos konkursus 
Skaistākais Kuldīgas dārzs 
un sakoptākā teritorija un 
Sakoptākā Kuldīgas novada 
lauku sēta.

Pilsētas dārzus vērtēs komi-
sija, ko vadīs vides speciāliste 
Dace Jansone, darbosies arī 
domes priekšsēde Inga Bērziņa, 
Kuldīgas komunālo pakalpo-
jumu zaļumsaimniecības daļas 
vadītāja Dzintra Strazda, depu-
tāte Sigita Vaivade, konsultante 
būs agronome un dārzkope 
Solveiga Melnace. Lauku sē-
tas apciemos izpilddirektores 
vietniece (komisijas vadītā-
ja) Agnese Buka, I.Bērziņa, 
S.Vaivade, pagastu vadītājas 
Lelde Ose (Vārme) un Lija 
Šēle (Rumba) un konsultante 
S.Melnace.

Konkursam pieteiktos īpašu-
mus komisijas apskatīs vasarā, 
bet uzvarētāji kā allaž tiks 
apbalvoti Hercoga Jēkaba ga-
datirgū 6. oktobrī.

Iveta Grīniņa

konkurss

vērtēs 
dārzus un 
sētas



trešdiena, 2018. gada 6. jūnijs

šodien, 6. jūnijā rīt, 7. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 39 min.
Saule lec 4.33, riet 22.12.

laika ziņas

Tālr. 63324881, 25466688; fakss 63341414; P. – C. 8.00 – 17.00, Pk. 8.00 – 16.00. www.kurzemnieks.lv, e-pasts: sludinajumi@kurzemnieks.lv Par iesniegtās reklāmas formu, 
saturu un stilu atbild reklāmas devējs.
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Dienas garums – 17 st. 37 min.
Saule lec 4.34, riet 22.11.
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www.kurzemnieks.lv  Kurzemnieks @kurzemnieks_Kjaunais_kurzemnieks

joki

Viss par reklāmu Kurzemniekā!  
Tālrunis 63324881.

Sīkāka informācija pa tālruni 26443376.
Papildu informācija www.vikawood.lv.

     SIA «Vika Wood»

              kokzāģētava PĒRK
egles un priedes zāģbaļķus.

CETURTDIEN, 2016. GADA 17. NOVEMBRĪ

10. LAPPUSE

Ventspils	6.	vidusskola	(3213900037)	2018./2019.	mācību	gadā	
aicina darbā:
•  matemātikas	skolotāju 4.–9. klasēm latviešu un mazākumtautību 

programmā (slodze),
•  dabaszinību	skolotāju 4.–6. klasēm latviešu un mazākumtautību 

programmā (14 kontaktstundas),
•  bioloģijas	skolotāju 7.–12. klasēm latviešu un mazākumtautību 

programmā (10 kontaktstundas),
•  informātikas	skolotāju 1.–12. klasēm latviešu un mazākumtautību 

programmā (34 kontaktstundas),
•  vēstures	skolotāju 6.–12. klasēm (16 kontaktstundas),
•  vēstures	un	sociālās	zinības	skolotāju 6.–9. klasēm mazākumtautību 

programmā (15 kontaktstundas),
•  sākumskolas	skolotāju (17 kontaktstundas).
CV sūtīt e-pastā: 6.vidusskola@ventspils.lv, tālr. 27147531.

Kuldīgas	novada	pašvaldība 
(90000035590) izsludina  atkārtotu 
konkursu uz vakanto SIA	Kuldīgas 
slimnīca	valdes	locekļa	amatu 
uz noteiktu laiku.  

Prasības:
•  akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

ekonomikā vai vadībzinībās,
•  vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences 

un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes 
locekļa uzdevumus konkrētajā amatā,

•  valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas 
jomā noteiktajā apjomā,

•  angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast 
drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, 
orientējoties profesionālajā terminoloģijā, 

•  nevainojama reputācija,
•  persona neatbilst Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā 
norādītajiem aizliegumiem.

Pretendentiem	jāiesniedz	šādi	dokumenti: 
•  motivēta pieteikuma vēstule, 
•  dzīves apraksts (CV), norādot kontakttālruņa numuru, 
•  augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā, 
•  valsts valodas (ja izglītība nav iegūta valsts valodā) un svešvalodu 

zināšanu apliecinoša/-u dokumenta/-u kopija/-as,
•  pretendenta redzējums (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas) par SIA 

Kuldīgas slimnīca darbību 2019.–2022. gadam,
•  pretendentam ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kurus viņš 

uzskata par svarīgiem. 

Līdz 2018.	gada	19.	jūnija	15.00 notiek pretendentu dokumentu 
pieņemšana:
Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 vai 
elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) e-pastā: dome@kuldiga.lv. 
Ja pieteikums tiks nosūtīts pa pastu, par derīgu tiks uzskatīts tas, uz 
kura aploksnes būs 2018. gada 19. jūnija pasta zīmogs. Pretendenti 
iesniedz dokumentus slēgtā aploksnē (ja attiecināms) ar norādi: SIA 
„Kuldīgas slimnīca” valdes locekļa amata konkursam. 

Kuldīgas	novada	pašvaldība 
(90000035590) izsludina konkursu 
uz vakantajiem Kuldīgas	
novada	Turlavas,	Vilgāles	
un	Z.A.Meierovica	Kabiles	
pamatskolas	direktoru	amatiem.

Prasības:
•  atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu,
•  atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos 

par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām 
prasībām, 

•  valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma 
prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās 
valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā 
apjomā, 

•  vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības 
jomā, 

•  par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz piecu gadu 
pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības darbā,

•  par iepriekšējā punktā minēto izglītības vadības darbu tiek 
uzskatīts:

- darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā,
- cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības 

iestāžu darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli 
(metodisko apvienību, nevalstisko organizāciju u.c. vadītāji).

Konkursa	pretendentiem	jāiesniedz:
• motivācijas vēstule,
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
• rekomendācijas vēstules (vēlamas).
Pieteikšanās termiņš no 2018. gada 11. jūnija līdz 2. jūlijam 
(ieskaitot).
Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības 
apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 
2018. gada 2. jūlija 17.00. Informācija pa tālr. 63350076.25 622 293 (Āris)'

BEZ MAKSAS ATTĪRA 
NO KRŪMIEM
laukus un citas 

aizaugušas platības. 
PĒRK

zarus, cirsmu atlikumus, 
šķeldojamo materiālu. 

ĀTRA SAMAKSA. 

ĀRSTĒJAM	
ALKOHOLISMU

TO	VEIC	TIKAI	MŪSU	CENTRĀ
A.Dovženko individuālās 
vārdošanas – kodēšanas 
metode ir labākā pasaulē, 

tā palīdz atbrīvoties no alkohola 
atkarības vienas dienas laikā 

(ja pacients to vēlas). 
Aicinām	uz	konsultācijām: 

Rīgā, tālr. 26535817, 67282832.
Esam internetā: www.ladza.lv 

(latviešu un krievu valodā).

jūnija erudīts

Ventsupes plūdi pie 
Kuldīgas

Pagājušajā trešdienā piepeši strauji 
cēlās ūdens Ventsupē. Ap deviņiem rītā 
tas sasniedza divus metrus virs normas. 
Pateicoties šādam stipram plūdumam 
pārrauti daudzi šlagbomi. Ap 45 000 baļķu 
saplūda pie Kuldīgas tilta. Ventas ūdens 
kritums pilnīgi pārklāts baļķiem, tāpat 
milzīgs sastrēgums pie tilta. Resnie baļķi 
pret tilta pīlāriem lūza kā sērkociņi. Vienu 
brīdi tilts skaitījās stipri apdraudēts. 

Kuldīgas Vēstnesis pirms 90 gadiem

– Mīļais, uzspēlēsim 
dakteri un pacientu…

–  Labi!
– Pagaidi mani pāris 

stundu…
 
Kad es mācījos skolā, 

mums apsargu nebija. 
Apkopēja ar mitru lupatu 
ar visu tika galā.

 

 

Ļoti grūti atrast savu 
sapņu darbu, īpaši tad, ja 
tavs sapnis ir nekad vairs 
dzīvē nestrādāt. 

 
– Kā lai apprec jaunu, 

skaistu, gudru un bagātu 
sievieti?

– Jāprecas četras reizes. 

Pirms kāzām manas mantas mētājās savās vietās, bet 
tagad – viss akurāti salikts nezin kur.

ar kādu darbu latviešu literatūras vēsturē paliks 
teodors Zeiferts?
Atbildes līdz 7. jūnija 12.00 atsūtīt e-pastā: 
redakcija@kurzemnieks. lv.
Atbilde: gregoriāņu dziedājumus 7. gs. sākumā izveidoja pāvests 
Gregors, bet par baznīcas mūziku tos pasludināja pāvests Pijs X 
1903. gadā.
Pareizi atbildējuši: Velta Višņevska, Indra Ābelīte, Ausma Kreidere, 
Ingars Neimanis, Mārcis Kalējs. 



5.00  Karamba! 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televīzijas veikals. 
10.40  Daktere Kvinna. ASV seriāls. 
11.40  Rozamunde Pilčere. Goda lieta. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.30  Daktere Kvinna. ASV seriāls. 
16.30  Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 
17.40  Mani remonta noteikumi 3. Šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 
22.10  Sievu maiņa. Ukrainas realitātes šovs. 
23.35  NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 
0.35  Melnais kods 2. ASV seriāls. 
1.15  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
2.00  15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
2.30  Degpunktā.* 
2.50  900 sekundes.* 

 

ceturtdiena, 7. jūnijs

PieKtdiena, 8. jūnijs

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Vides fakti.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12.                    

Vācijas seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Aizliegtais paņēmiens.* 
12.10  1:1. Aktuālā intervija.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Pasaules panorāma.* 

Raidījums par ārpolitiku. 
13.50  Muks 2.                              

Animācijas seriāls. 
14.20  Kas te? Es te!* 
14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena.                        

Latvijas seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 12.                       

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Izziņas impulss. 
20.00  Es mīlu ēdienu! 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Atslēgas.                         

Dokumentāls cikls. 
21.30  Latvijas kods. Vectēva tēvs. 

Dokumentāla filma. 
22.05  Bez vainas.                         

Lielbritānijas seriāls. 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.15  Personība.* 
0.15  Tieša runa.* 
1.20  V.I.P. – Veiksme.                         

Intuīcija. Prāts.*

5.00  Nedēļas apskats.* 
5.30  700 pasaules 

brīnumi. Izraēla.* 
6.03  700 pasaules 

brīnumi. Izraēla.* 
6.30  Pie stūres. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Ielas garumā.* 
8.00  Vides fakti.* 
8.30  Bezbailīgie.                         

Gadsimta izaicinājums 2.    
Dokumentāls seriāls. 

9.00  Pauls no Kalvenes. 
Dokumentāla filma par 
Paulu Jonasu. 

10.00  Neprāta cena.                     
Latvijas seriāls. 

11.00  Kūrorta policija.                    
Krievijas seriāls. 

11.55  Tieša runa.* 
13.05  XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki. 
Tautas mūzikas koncerts  
Lai balstiņas tālu skan.* 

15.00  Zemes stāsti.* 
15.30  Projekts „Nākotne”. 
16.00 Taisnību visiem.                 

Vācijas seriāls. 
17.00  Dzīve šodien (krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                   

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Punkti uz i. 
21.10  Taisnību visiem.                    

Vācijas seriāls. 
22.10  Sporta studija.* 
23.00  LTV – 60. Zelta arhīvs. 

M.Naumovas koncerts. 
23.55  Nacionālie dārgumi.* 
0.40  Personība.* 
1.35  Projekts „Nākotne”. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu    
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Latvijas labums.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Nu ko, 

gatavosim!* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Kas Lācītim 

vēderā?* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini. 
21.30  Nākotnes 

medicīna.* 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Nākotnes 

medicīna.* 
2.30  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
7.40  Fizruks. Krievijas seriāls. 
8.40  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
9.40  Kobra 10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
10.40  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
11.40  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
12.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
14.00  Fizruks. Krievijas seriāls. 
15.00  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
16.00  Kobra 11–10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Iespējams tikai pasaulē. Humora raidījums. 
21.35  Borodačs. Krievijas komēdijseriāls. 
22.05  Gals klāt! ASV komēdija. 
0.15  Gāzi grīdā! Lielbritānijas filma. 
2.00  Lauku sēta. Latvijas šovs. 
2.45  TV6 nakts mūzika.

5.00  Bulta 3.                
ASV seriāls. 

5.55  Radu                          
būšana 3. 
Seriāls. 

7.05  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

7.25  Grizijs un lemingi. 
Animācijas seriāls. 

7.50  Pilna māja 4.                       
ASV komēdijseriāls. 

8.50  Rasela neprāts.                  
ASV ģimenes filma. 

10.45  Televeikala skatlogs. 
11.00  Uzvarētājas un 

zaudētājas 4.          
Austrālijas seriāls. 

12.00  Īpašo uzdevumu 
vienība „Hawaii 5-0” 7.                   
ASV seriāls. 

13.10  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

13.30  Madagaskaras                  
pingvīni 2.                   
Animācijas seriāls. 

13.55  Simpsoni 9.                  
Animācijas seriāls. 

14.25  Pilna māja 4.                        
ASV komēdijseriāls. 

15.30  Viņas melo labāk 6. 
Seriāls. 

16.45  Radu būšana 3. Seriāls. 
17.50  Interni. Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 6. 

Seriāls. 
21.00  Rezidents. ASV seriāls. 
22.00  Džeks Raiens: ēnu 

aģents. ASV spraiga 
sižeta trilleris. 

0.05  Ekstrasensu cīņas 16. 
Krievijas realitātes šovs. 

1.40  Viņas melo labāk 6. 
Seriāls. 

2.15  UgunsGrēks 6.                    
Latvijas seriāls. 

3.50  TV3 ziņas.* 
4.20  Bez tabu.* 

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Saknes debesīs.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Alpu dakteris 10. Seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 
12.15  V.I.P. – Veiksme.                

Intuīcija. Prāts.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Saknes debesīs.* 
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un 

Mūna. Animācijas seriāls. 
14.20  Uzmanību, gatavību, 

kosmosā! Animācijas 
seriāls. 

14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena.                      

Latvijas seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.05  Alpu dakteris 10. Seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.42  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
18.55  Kultūršoks. 
19.05  Vajadzīga soliste. Rīgas 

kinostudijas muzikāla filma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Inspektors Džordžs 

Džentlijs 8.                             
Lielbritānijas seriāls. 

23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.15  Latvijas sirdsdziesma.* 
0.10  Bez vainas.                    

Lielbritānijas seriāls. 
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 
2.05  Musketieri 3.                

Lielbritānijas seriāls. 
4.05  Sporta studija.* 
4.50  Dzintara puse.* 

5.00  Ielas garumā.* 
5.30  700 pasaules 

brīnumi. Izraēla.* 
6.03  700 pasaules 

brīnumi. Izraēla.* 
6.30  Labākais no „Euromaxx”. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  LTV – 60. Zelta arhīvs. 
8.55  Aktuālie pasaules 

jautājumi. „Islāma valsts” 
gūstā: jaunas jezīdu 
sievietes pārbaudījums. 
Dokumentāla filma. 

9.25  Aktuālie pasaules 
jautājumi. Mana bēgšana. 
Dokumentāla filma. 

10.00 Neprāta cena.                     
Latvijas seriāls. 

11.00  Kūrorta policija.                 
Krievijas seriāls. 

11.55  1:1. Aktuālā intervija.* 
12.45  Nacionālie dārgumi.* 
13.30  Personība.* 
14.30  Personība.* A.Kreipāns. 
15.30  Pie stūres. 
16.00  Taisnību visiem.                    

Vācijas seriāls. 
17.00  Dzīve šodien (krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                      

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Personīgā lieta. 
20.05  Rezervāts. Politiskā satīra. 
20.20  Ārstējot Alcheimera slimību. 

Dokumentāla filma. 
21.20  Eiropa koncertos. 
22.15  Ķerot lielos viļņus.                     

ASV drāma. 
0.25  Man pieder tas, ko sauc 

par laimi.* Grupas Klaidonis 
jubilejas koncerts. 

2.40  LTV – 60. Zelta arhīvs. 
Tonis. 

2.50  Vakars ar Renāru Zeltiņu.* 
3.45  SeMS. Laboratorija.* 
4.15  Rezervāts. Politiskā satīra. 
4.30  Bez aizvainojuma.*

5.00  Karamba!                                  
Humora raidījums. 

5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.10  Lieliskais gadsimts.                                

Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Daktere Kvinna. ASV seriāls. 
11.50  Īstā meitene. ASV melodrāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
14.55  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.55  Daktere Kvinna. ASV seriāls. 
16.55  Mani remonta noteikumi 3.                           

Austrālijas realitātes šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Senās mājas mistērija. Nāvīgais darījums. 

ASV detektīvfilma. 
23.05  Dons Žuans de Marko.                              

Lielbritānijas drāma. 
1.00  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
1.40  Paradīze. Krievijas seriāls. 
2.30  Degpunktā.* 
2.50  900 sekundes.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.00  Comedy Club.                                  

Krievijas humora raidījums. 
9.00  Aļaskas bezceļu iekarotāji.                  

ASV realitātes šovs. 
17.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Orvila. ASV komēdijseriāls. 
22.05  Automata.                                                            

Bulgārijas, ASV un Spānijas                    
fantastikas filma. 

0.20  Trakais Makss. Skarbais ceļš.                          
Austrālijas un ASV spraiga sižeta drāma. 

2.30  TV6 nakts mūzika.

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu               
Top 5.* 

7.00  Dienas personība.* 
7.30  Pieci novadi Latvijā. 
8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Dzīvesstils. 
11.30  Nākotnes 

medicīna.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Ko, notiek? Rīgā. 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Kas Lācītim 

vēderā?* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Globuss. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis.* 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Globuss.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas personība.* 
4.30  Preses klubs.*

humoriņš

TV programma 7

humoriņš

5.00  Bulta 3.               
ASV seriāls. 

5.55  Radu             
būšana 3. Ser. 

7.15  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

7.35  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.50  Pilna māja 4.                
ASV komēdijseriāls. 

8.50  Burvju telefons.                    
ASV ģimenes filma. 

10.45  Televeikala skatlogs. 
11.00  Uzvarētājas un 

zaudētājas 4.                
Austrālijas seriāls. 

12.00  Rezidents. ASV seriāls. 
13.05  Kika un Bobs.               

Animācijas seriāls. 
13.50  Madagaskaras pingvīni 2. 

Animācijas seriāls. 
14.10  Simpsoni 9.               

Animācijas seriāls. 
14.40  Pilna māja 4.                       

ASV komēdijseriāls. 
16.45  Radu būšana 3. Seriāls. 
17.50  Interni. Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Alvins un burunduki.  

ASV ģimenes komēdija. 
22.20  Dumpīgā jaunība.                 

ASV komēdija. 
0.05  Kā izbēgt no soda 

par slepkavību 3.                        
ASV seriāls. 

1.05  Simpsoni 9.                
Animācijas seriāls. 

2.00  UgunsGrēks 6.                 
Latvijas seriāls. 

3.45  TV3 ziņas.* 
4.15  Bez tabu.* 

– Nāc iekšā, mīļā, un jūties kā 
mājās! Piemēram, vari nomazgāt 
traukus.

– Hallo, policija? Mums te divas meitenītes dārzā 
zāli ēd!

– Varbūt tās ir skābenes!
– Nē, ka' es jums saku – tās ir meitenes!



sestdiena, 9. jūnijs

svētdiena, 10. jūnijs

TV programma

5.20  Kultūršoks.* 
5.30  Province.* 
6.02  Personība.* 
7.00  Astrozēns.                        

Animācijas seriāls. 
7.30  Millijas jaunkundzes jautājumi. 

Animācijas seriāls. 
8.00  Muks 2. Animācijas seriāls. 
8.30  Molangs un Piu Piu 2. 

Animācijas seriāls. 
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 
9.00  Bings. Animācijas seriāls. 
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un 

Mūna. Animācijas seriāls. 
10.00  Galdiņ, klājies!                               

Vācijas pasaku filma. 
11.10  Eņģeļu māja. LTV seriāls. 
12.10  Savvaļas makšķernieki. 

Dokumentāla daudzsēriju filma. 
12.35  Izziņas impulss.* 
13.10  Es mīlu ēdienu!* 
13.40  Kultūršoks.* 
13.55  Piedzīvojums dabā.* 
14.25  Latvijas kods. Vectēva tēvs. 

Dokumentāla filma. 
15.05  Balss pavēlnieks.* 
16.35  Sāras mūzika 2. 
16.55  Milzu jūras čūska.                                

Mīti un īstenība.                           
Dokumentāla filma. 

18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Aculiecinieks. 
18.35  Es – savai zemītei. 
19.05  Vides fakti. 
19.35  Latvijas sirdsdziesma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.25  Šekspīra un Hetavejs. 

Lielbritānijas detektīvseriāls. 
23.15  Ķerot lielos viļņus. ASV drāma. 
1.25  Liepāja izAICINA.*                        

Jauniešu koncerts. 
4.00  Manā mežā nav neviens. 

Multimākslinieks Hardijs Lediņš.* 
4.52  Skaņusaite Latvijā.* 

5.00  Pie stūres. 
5.30  700 pasaules 

brīnumi. 
Izraēla.* 

6.03  Kas te? Es te!* 
7.00  Dzirdi balsis ar Kārli 

Kazāku.* 
7.30  Province.* 
8.00  700 pasaules brīnumi. 

Malaizija.* 
8.30  Automoto raidījums nr. 2. 
9.00  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā. 
9.30  Aculiecinieks.* 
9.45  V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. 

Prāts.* 
10.30  Neparastās profesijas. 

Dokumentāls seriāls. 
11.00  Sporta studija.* 
11.45  Bezbailīgie.                      

Gadsimta izaicinājums 2. 
12.15  Planēta Dzintars. 

Dokumentāla filma. 
14.00  XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu 
un deju svētki.*                      
Pūtēju orķestru koncerts             
Taures sauc. 

16.50  Aculiecinieks.* 
17.05  Eiropa koncertos. 
18.00  Ārstējot Alcheimera 

slimību. Dok. filma. 
19.00  Aizliegtais paņēmiens.* 
20.00  Ekstrēmie ceļojumi. 

Dokumentāla daudzsēriju 
filma. 

21.00  Midsomeras               
slepkavības 10. Seriāls. 

22.50  Daudz laimes, jubilār!* 
0.15  Sporta deju festivāls 

Baltic Grand Prix 2015.* 
1.20  700 pasaules brīnumi. 

Malaizija.* 
1.50  Dzirdi balsis ar Kārli 

Kazāku.* 
2.20  Mājas, kur atgriezties. 

Austrālijas seriāls. 
4.00  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
4.30  Automoto raidījums nr. 2.* 

5.00  Karamba!                                                     
Humora raidījums. 

5.30  Dzimuši policisti. ASV 
seriāls. 

6.10  Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 
7.55  15 minūtes virtuvē ar                                           

Džeimiju Oliveru. 
8.30  Attīstības kods 4. 
9.00  LNT brokastis. 
10.00  „Dzīvīte” brīvdienās 2. 
10.30  Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 
11.15  Mani remonta noteikumi 3.                         

Austrālijas realitātes šovs. 
13.35  Nāvējošās dabas katastrofas.                             

ASV dokumentāls seriāls. 
14.35  Robins un es. Vācijas piedzīvojumu filma. 
16.40  Ekstrasensi – detektīvi.                                

Krievijas realitātes šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Senās mājas mistērija. Nāvīgais darījums. 

ASV detektīvfilma. 
20.00  LNT ziņas. 
20.35  „Degpunktā” sestdienā 6. 
21.05  Lieliskais gadsimts. Kosema.                         

Turcijas seriāls. 
23.15  Notikums. ASV un Indijas fantastikas 

trilleris. 
1.00  Citas svarīgākas lietas.                              

Vācijas melodrāma. 
2.30  Rozamunde Pilčere. Goda lieta.                     

Vācijas melodrāma. 
4.00  LNT brokastis.*

5.00  Bulta 3.               
ASV seriāls. 

5.55  Uzvarētājas 
un                   
zaudētājas 4. 
Austrālijas seriāls. 

7.00  Krauklis, mazais 
resgalis. Animācijas 
seriāls. 

7.20  Transformeri: 
roboti maskējas 3.      
Animācijas seriāls. 

7.50  Sofija Pirmā. 
Animācijas seriāls. 

8.20  Lauvas sardze. 
Animācijas seriāls. 

9.10  Sīči dara trakas lietas. 
ASV amatiervideo 
raidījums. 

9.45  Televeikala skatlogs. 
10.00  Sveika, Rīga! 
10.35  Autoziņas. 
11.10  Virtuve 4.                       

Krievijas seriāls. 
13.20  Dullās sacensības 

Neiespējamā misija 7. 
14.20  Pasaules smieklīgāko 

videokuriozu Top 10 2. 
14.50  Uzmini – kurš?                    

ASV komēdija. 
17.05  Alvins un burunduki. 

ASV ģimenes  
komēdija. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Rio.                                    

ASV animācijas filma. 
21.30  Mūmija.                               

ASV spraiga sižeta 
piedzīvojumu filma. 

24.00  Džeks Raiens: 
ēnu aģents.                                
ASV spraiga sižeta 
trilleris. 

2.00  Dullās sacensības 
Neiespējamā misija 7. 

2.55  UgunsGrēks 6.                   
Latvijas seriāls. 

3.55  Iespējams tikai   
Krievijā. 

4.30  TV3 ziņas.*

6.00  Ziņu                
Top 5.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Nākotnes  
medicīna.* 

8.30  Pieci novadi                
Latvijā. 

9.00  La dolce vita ar 
Roberto.* 

10.00  Latvija šodien. 
Raidījums par 
Latvijas uzņēmumu 
aktualitātēm. 

10.30  Dzīvesstils. 
11.00  Kas Lācītim 

vēderā?* 
11.30  Ko, notiek? Rīgā. 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
15.00  Nu ko, gatavosim!* 
16.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats. 
17.00  Globuss. 
18.00  Dzīvīte. 
18.30  Kas te tik 

laikmetīgs?* 
19.00  Nodokļu labirinti. 
19.30  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini.* 
20.00  Dzīvīte. 
20.30  Ceļojums                    

pagātnē 5. 
21.00  Kas Lācītim 

vēderā?* 
21.30  Dabas tops 2. 
22.00  Tete-a-Tete ar Rīgu. 
22.30  Rampas ugunis.* 
23.30  Globuss.* 
0.30  Dabas tops 2. 
1.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
2.00  Preses klubs.* 
3.30  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.15  Nacionālie dārgumi.* 
6.02  Personība.* 
7.00  Astrozēns. Animācijas ser. 
7.30  Millijas jaunkundzes 

jautājumi. Animācijas seriāls. 
8.00  Muks 2. Animācijas seriāls. 
8.30  Molangs un Piu Piu 2. 

Animācijas seriāls. 
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 
9.00  Kas te? Es te!* 
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. 

Animācijas seriāls. 
9.40  Ja es būtu dzīvnieks. 

Dokumentāls seriāls. 
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
10.25  Garšas pasaule 2. Dok. seriāls. 
11.00  Jaunzēlandes plašumi. 

Dokumentālu filmu cikls. 
12.00  Katoļu brīvdabas dievkalpojums. 
13.00  Saknes debesīs. 
13.30  Aculiecinieks.* 
13.45  Atslēgas.* 
14.05  Likteņa līdumnieki. LTV filma. 
15.05  Latvijas sirdsdziesma.* 
16.00  Nacionālie dārgumi. 

Dziesmusvētki. 
16.45  Dzīvnieku mazuļi.                  

Dokumentāla daudzsēriju filma. 
17.15  Daudz laimes, jubilār! Ilga 

Reizniece. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Province. 
18.50  Draudzenes uz mūžu.                    

Vācijas melodrāma. 
20.30  Panorāma. 
21.19  Sporta ziņas. 
21.29  Laika ziņas. 
20.46  De facto. 
21.35  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls. 
22.35  Viens plus viena.                         

Francijas melodrāma. 
0.40  Inspektors Džordžs Džentlijs 8. 

Lielbritānijas seriāls. 
2.20  Milzu jūras čūska. Mīti un 

īstenība. Dokumentāla filma. 
3.20  Šekspīra un Hetavejs. 

Lielbritānijas detektīvseriāls. 
4.55  Sāras mūzika 2.

5.00  Province.* 
5.30  Neparastās 

profesijas. 
Dokumentāls 
seriāls. 

6.03  Kas te? Es te!* 
7.00  Vienas dienas restorāns.* 
7.30  Vides fakti.* 
8.00  Ielas garumā.* 
8.30  Biznesa pasaule. 
9.00  Piedzīvojums dabā.* 
9.30  Izziņas impulss.* 
10.00  Nedēļas apskats. 
10.30  Mājas, kur atgriezties. 

Austrālijas seriāls. 
12.15  Galdiņ, klājies!                  

Vācijas pasaku filma. 
13.25  Getliņi – cauri laikiem. 

Dokumentāla filma. 
14.00  Ekstrēmie ceļojumi. 

Dokumentāla               
daudzsēriju filma. 

15.00  Pasaules   
meistarsacīkstes 
rallijkrosā.                           
Pārraide no Norvēģijas. 

17.00  Pārbaudes spēle 
basketbolā sievietēm. 
Latvija – Somija                        
(Rozā lentīšu spēle). 

19.15  SOKO Štutgarte. Seriāls. 
21.00  Nav laika sapņot.                

Vācijas drāma. 
22.45  Raimonds Pauls.                 

Dueti – Veronika 
Plotņikova un Marts 
Kristiāns Kalniņš. 

0.30  Sporta studija.* 
1.15  Melu laboratorija.* 
2.15  Eiropa koncertos. 
3.05  LTV – 60. Zelta arhīvs. 

Teātra dienas koncerts. 
4.30  Nedēļas apskats.* 

5.00  Bulta 3.                
ASV seriāls. 

5.55  Uzvarētājas  
un 
zaudētājas 4.                    
Austrālijas seriāls. 

6.50  Transformeri: 
roboti maskējas 3.  
Animācijas seriāls. 

7.20  Sofija Pirmā. 
Animācijas seriāls. 

7.50  Mazie kaķi.              
Animācijas seriāls. 

8.30  Iebraucēji 2.                     
ASV komēdijseriāls. 

9.25  Piecas garšas 
iedvesmai. 

10.00  Superbingo. 
11.00  Albums.                                    

ASV melodrāma. 
12.50  Gatava pārvērtībām 2. 

Realitātes šovs. 
13.35  Amerikāņu nindzjas. 

ASV realitātes šovs. 
14.35  Mūmija.                      

ASV spraiga sižeta 
piedzīvojumu filma. 

17.05  Rio.                                    
ASV animācijas filma. 

19.00  Nekā personīga. 
20.00  Fantastiskais četrinieks. 

ASV un Vācijas 
piedzīvojumu filma. 

22.05  Paģiras 2.                           
ASV un Vācijas 
komēdija. 

0.10  Albums. ASV 
melodrāma. 

2.00  Amerikāņu nindzjas 4. 
ASV realitātes šovs. 

2.55  Iespējams tikai Krievijā. 
3.20  UgunsGrēks 6.              

Latvijas seriāls.

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.25  Iespējams tikai pasaulē.                   

Humora raidījums. 
8.00  Motociklisti 4. TV šovs. 
8.35  Autoziņas. 
9.05  Eiropas meistarsacīkstes rallijā 2018. 

Grieķijas posms. 
10.05  Laiks mājai 2. 
10.35  Reiss uz Vegasu. ASV komēdijseriāls. 
12.35  Lielceļš cauri ellei. ASV šovs. 
13.40  Zebra 2. 
13.55  Motorgalvas. Lielbritānijas raidījums. 
15.00  1000 veidu, kā nomirt. 
17.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
17.30  Dullās sacensības Neiespējamā misija 2. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Reiz Krievijā 3. Humora raidījums. 
23.20  Vislabākā eksotiskā viesnīca „Kliņģerīte”. 

Lielbritānijas un ASV komiska drāma. 
1.50  Automata. Bulgārijas, ASV un Spānijas 

fantastikas filma. 
3.35  TV6 nakts mūzika.

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Nodokļu labirinti.* 
8.30  Nedēļa novados. 
9.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
10.00  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
10.30  Dabas tops 2.* 
11.00  Rampas ugunis.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Latvijas labums.* 
15.00  Rampas ugunis.* 
16.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
17.00  Nacionālo interešu 

kluba diskusija.* 
18.00  Mana balss. 
19.00  Nu ko, gatavosim! 
20.00  „Preses kluba” 

aizkadri. 
20.30  Ziņu Top 5 nedēļas 

atskats. 
21.00  Globuss.* 
22.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats. 
23.00  Mana balss. 
24.00  Ziņu Top 5 nedēļas 

atskats. 
0.30  „Preses kluba” 

aizkadri. 
1.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
2.00  Preses klubs.* 
3.30  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.30  Preses klubs.* 
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5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.00  Dullās sacensības                  

Neiespējamā misija 2. 
9.45  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
15.10  Orvila. ASV komēdijseriāls. 
16.15  Zebra 2. 
16.30  Laiks mājai 2. 
17.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
18.00  Reiss uz Vegasu. ASV komēdijseriāls. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Motociklisti 4. TV šovs. 
21.35  Autoziņas. 
22.05  Eiropas meistarsacīkstes rallijā 2018. 

Grieķijas posms. 
23.05  Ēnu spēles. Latvijas detektīvseriāls. 
1.10  Gals klāt! ASV komēdija. 
2.55  TV6 nakts mūzika.

humoriņš

5.00  Jauniņā 4. ASV seriāls. 
5.40  Čikāga liesmās. Seriāls. 
6.20  Kontakts kopā ar doktoru 

Čārlzu Stenliju. 
6.50  Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 
7.40  15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
8.45  Zebra 2. 
9.00  LNT brokastis. 
10.00  „Dzīvīte” brīvdienās 2. 
10.30  Atspēriens izaugsmei 2. 
11.00  Mani remonta noteikumi 3. Šovs. 
15.10  Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 
15.40  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 
16.40  Ekstrasensi – detektīvi.                           

Krievijas realitātes šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Hūberts un Štallers 6. Vācijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.10  LNT ziņu Top 10. 
21.05  Lieliskais gadsimts. Kosema.                       

Turcijas seriāls. 
23.15  Īstā meitene. ASV melodrāma. 
1.00  Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 
1.40  Hūberts un Štallers 6. Vācijas seriāls. 
3.20  Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 
3.50  LNT brokastis.* 

Katru rītu es taisu rīta rosmi: pieliecos, 
noslauku putekļus no hantelēm un, 
atguvis elpu, eju brokastot.

– Lienīt! Vai nāksi pie manis par sievu?
– Nē, esmu jau nogurusi visu dienu 

staigājot.



 
pirmdiena, 11. jūnijs

otrdiena, 12. jūnijs

TV programma

5.10  LTV – 60. Zelta 
arhīvs. Svīta 
Alberts. 

5.30  Karaliste.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.25  Mīlas viesulis 12. Seriāls. 
9.25  Es – savai zemītei.* 
9.55  Viņa Majestātes Nīder-

landes karaļa Vilema 
Aleksandra un Viņas 
Majestātes Nīderlandes 
karalienes Maksimas 
oficiālā vizīte Latvijā. 

10.30  Mans mīļais Ramons. 
Meksikas seriāls. 

11.25  Televeikala skatlogs. 
11.45  Draudzenes uz mūžu. 
13.30  Televeikala skatlogs. 
13.50  Burvju mākslinieks. 
14.00  Millijas jaunkundzes 

jautājumi. Anim. seriāls. 
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. 
14.35  Ja es būtu dzīvnieks.  
14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena. Seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 
17.00  Mīlas viesulis 12. Seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Aizliegtais paņēmiens. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  V.I.P. – Veiksme. 

Intuīcija. Prāts. 
22.00  Sporta studija. 
22.45  Atslēgas.* 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.20  De facto.* 
23.55  Nacionālie dārgumi.* 
0.40  Pasaules panorāma.* 
1.10  Aculiecinieks.* 
1.30  Adreses.* 

5.00  Veiksmīgs 
uzņēmējs 
Latvijā.* 

5.30  Automoto 
raidījums nr. 2.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Izraēla.* 

6.30  Vienmēr formā! 
7.00  Garšu skola. 
8.05  Melu laboratorija.* 
9.05  Latvijas sirdsdziesma.* 
10.00  Neprāta cena.                   

Latvijas seriāls. 
11.00  Kūrorta policija.                      

Krievijas seriāls. 
11.55  Ceļš uz FIFA Pasaules 

kausu 2018.* 
14.00  Caurspīdīgā elektronika. 

Dokumentāla filma. 
14.10  Labākais no „Euromaxx”. 
14.40  Bez aizvainojuma.* 
15.20  Punkti uz i.* 
17.00  Dzīve šodien (krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                  

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Bez aizvainojuma. 
20.10  Nemiera gars 4.                                

Dokumentāla              
daudzsēriju filma. 

21.05  Taisnību visiem.                 
Vācijas seriāls. 

22.05  SOKO Štutgarte. Seriāls. 
23.45  Midsomeras                   

slepkavības 10. 
Detektīvseriāls. 

1.30  Labākais no „Euromaxx”.

5.00  Bulta 3.                        
ASV seriāls. 

5.55  Radu būšana 3. 
Seriāls. 

7.00  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

7.20  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.35  Pilna māja 4.                          
ASV komēdijseriāls. 

8.05  Fantastiskais četrinieks. 
ASV un Vācijas 
piedzīvojumu filma. 

10.05  Piecas garšas iedvesmai. 
10.45  Televeikala skatlogs. 
11.00  Uzvarētājas un                

zaudētājas 4. Seriāls. 
12.00  Sīči dara trakas lietas.    

ASV amatiervideo 
raidījums. 

12.30  Pasaules smieklīgāko 
videokuriozu Top 10. 

13.10  Kika un Bobs.                  
Animācijas seriāls. 

13.30  Madagaskaras pingvīni 2. 
Animācijas seriāls. 

13.55  Simpsoni 9.                  
Animācijas seriāls. 

14.25  Pilna māja 4. ASV seriāls. 
15.30  Viņas melo labāk 6. 

Seriāls. 
16.45  Radu būšana 3. Seriāls. 
17.50  Interni. Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 6. 

Seriāls. 
21.00  Kobra 11–22. Seriāls. 
22.05  Skorpions. ASV 

detektīvseriāls. 
23.05  Kā izbēgt no soda par 

slepkavību 3. ASV seriāls. 
0.05  Nekā personīga.* 
1.05  Sveika, Rīga!* 
1.35  Viņas melo labāk 6. 

Seriāls. 
2.10  UgunsGrēks 6.                      

Latvijas seriāls. 
3.50  TV3 ziņas.* 
4.20  Bez tabu.*

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Globuss.* 
7.30  Pieci novadi 

Latvijā. 
8.00  Dzīvīte. 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas  

personība. 
10.00  Ziņu Top 5 

nedēļas atskats.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini. 
11.30  Nodokļu labirinti.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Dzīvīte. 
15.00  Pusdieno ar               

Ievu! 
15.30  Kas Lācītim 

vēderā?* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Nacionālo 

interešu kluba 
diskusija. 

22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Nacionālo 

interešu kluba 
diskusija.* 

3.00  La dolce vita ar 
Roberto.* 

4.00  Dienas 
personība.* 

4.30  Preses klubs.*

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Citādi latviskais.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12. 

Vācijas seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Latvijas 

sirdsdziesma.* 
12.15  Daudz laimes, jubilār!* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Province.* 
13.50  Millijas jaunkundzes 

jautājumi.                
Animācijas seriāls. 

14.20  Oktonauti.               
Animācijas seriāls. 

14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena.   

Latvijas seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 12. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Personība.                       

Egils Siliņš. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  1:1. Aktuālā intervija. 
22.05  Spiegu 

pasaules kauss.                 
Dokumentāla filma. 

23.05  Nakts ziņas. 
23.14  Sporta ziņas. 
23.16  Laika ziņas. 
23.25  Viktorija 2. 

Lielbritānijas seriāls. 
0.20  Viens plus viena. 

Francijas melodrāma. 

5.00  Automoto 
raidījums nr. 2.* 

5.30  700 pasaules 
brīnumi. 
Izraēla.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Izraēla.* 

6.30  Eiropa fokusā. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu 
un deju svētki.*                        
Tautas deju kolektīvu 
Laureātu koncerts. 

9.45  Aculiecinieks.* 
10.00  Neprāta cena.                  

Latvijas seriāls. 
11.00  Kūrorta policija.                       

Krievijas seriāls. 
11.55  Ceļš uz FIFA Pasaules 

kausu 2018.* 
14.00  Aizliegtais paņēmiens.* 
15.00  Skaņusaite Latvijā.* 
15.30  Vienmēr formā! 
16.00  Taisnību visiem.                

Vācijas seriāls. 
17.00  Dzīve šodien                      

(krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                 

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                     

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Garšas pasaule 2.                              

Dokumentāla                
daudzsēriju filma. 

20.10  Jaunzēlandes plašumi. 
Dokumentāla filma. 

21.10  Taisnību visiem 2.  
Vācijas seriāls. 

22.10  Nav laika sapņot.                  
Vācijas drāma. 

23.55  LTV – 60. Zelta arhīvs.* 
Oldies Rock. Mitrohin 
Band un Remix. 

1.00  Vienas dienas     
restorāns.* 

1.30  Vienmēr formā! 

5.00  Bulta 3.                     
ASV seriāls. 

5.55  Radu būšana 3. 
Seriāls. 

7.15  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

7.35  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.50  Pilna māja 4.                           
ASV komēdijseriāls. 

8.50  Rejošā superzvaigzne.                 
ASV ģimenes filma. 

10.45  Televeikala skatlogs. 
11.00  Uzvarētājas un zaudētājas 4. 

Austrālijas seriāls. 
12.00  Kobra 11–22. Seriāls. 
13.10  Kika un Bobs.                    

Animācijas seriāls. 
13.30  Madagaskaras pingvīni 2. 

Animācijas seriāls. 
13.55  Simpsoni 9.                       

Animācijas seriāls. 
14.25  Pilna māja 4.                             

ASV komēdijseriāls. 
15.30  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
16.45  Radu būšana 3. Seriāls. 
17.50  Interni. Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
21.00  Īpašo uzdevumu vienība 

„Hawaii 5-0” 7. ASV seriāls. 
22.00  Makgaivers. ASV spraiga 

sižeta seriāls. 
23.00  Aklā zona. ASV seriāls. 
24.00  Impērija 2. ASV seriāls. 
0.55  Simpsoni 9. Animācijas 

seriāls. 
1.25  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
2.00  UgunsGrēks 6.                      

Latvijas seriāls. 
3.40  TV3 ziņas.* 
4.10  Bez tabu.*

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
7.40  Fizruks. Krievijas seriāls. 
8.40  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
9.40  Kobra 11–10. Vācijas seriāls. 
10.40  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
11.40  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
12.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
14.00  Fizruks. Krievijas seriāls. 
15.00  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
16.00  Kobra 11–10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
17.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Motorgalvas. Lielbritānijas raidījums. 
22.05  Trakais brauciens. ASV spraiga sižeta trilleris. 
0.05  Greislenda 3. ASV seriāls. 
1.55  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
2.40  TV6 nakts mūzika.

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu                
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Nacionālo 

interešu kluba 
diskusija.* 

12.00  La dolce vita ar 
Roberto. 

13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Kas Lācītim 

vēderā?* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Kur tas suns 

aprakts? 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses                      

klubs.* 
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5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
7.40  Fizruks. Krievijas seriāls. 
8.40  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
9.40  Kobra 11–10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
10.40  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
11.40  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
12.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
14.00  Fizruks. Krievijas seriāls. 
15.00  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
16.00  Kobra 11–10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
17.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Lielceļš cauri ellei. ASV šovs. 
22.05  Pompeji. ASV, Vācijas un Kanādas                          

spraiga sižeta drāma. 
0.05  CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 
1.50  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
2.30  TV6 nakts mūzika.

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.10  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televīzijas veikals. 
10.40  Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 
11.50 Brauciens pretī laimei. Turcija. Vācijas melodrāma. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.15  Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 
16.10  Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 
17.15  Mani remonta noteikumi 3.  Austrālijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Māja vasarai. ASV romantiska komēdija. 
23.05  Šķiršanās padomi draudzenēm 4. ASV seriāls. 
24.00  Apmierini mani 2. ASV seriāls. 
0.50  „Dzīvīte” brīvdienās 2.* 
1.15  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
2.00  Paradīze. Krievijas seriāls. 
2.40  Degpunktā.* 
3.10  900 sekundes.*

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala ska  Vācijas seriāls. 
15.30  Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 
16.30  Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 
17.40  Mani remonta noteikumi 3.                                   

Austrālijas realitātes šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi. 

Asiņainais uzraksts. Krievijas detektīvseriāls. 
22.45  Okšķeris 3. Ukrainas detektīvseriāls. 
24.00  Es pazinu savu slepkavu.                                             

ASV dokumentāls seriāls. 
0.35  LNT ziņu Top 10.* 
1.20  „Dzīvīte” brīvdienās 2.* 
1.45  Attīstības kods 4.* 
2.10  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
2.50  Degpunktā.* 
3.15  900 sekundes.*

humoriņš

Ikviena sieviete vēlas jaunu 
kleitu, bet vēl vairāk viņa vēlas 
ielīst vecajā...

Ja ceļu policists jums 
jautā,  vai  esat  l ietojis 
alkoholu pēdējo 24 stundu 
laikā, ieskatīties pulkstenī 
nav ieteicams.



5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2. Animācijas ser. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televīzijas veikals. 
10.40  Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 
11.40  Māja vasarai. ASV romantiska komēdija. 
13.30  Bernards. Animācijas seriāls. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.30  Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 
16.30  Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 
17.40  Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Zebra 2. 
21.25  Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 
22.30  Juras laikmeta parks. Zudusī pasaule.                    

ASV fantastikas filma. 
1.00  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
1.40  Paradīze. Krievijas seriāls. 
2.25  Degpunktā.* 
2.50  900 sekundes.* 
4.40  Karamba! Humora raidījums.

Sestdiena, 9. jūnijS

Ceturtdiena, 7. jūnijS

Svētdiena, 10. jūnijS

Pirmdiena, 11. jūnijS

Piektdiena, 8. jūnijS

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Divas puslodes. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 
Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk 
dzīvot. Atk. 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. Sveicam režisori un pedagoģi Ainu 
Matīsu 80. jubilejā! Ā.Kērtesa luga Atraitnes. Režisore A.Matīsa. 1980. g. ieraksts. 3. daļa. 23.03 
Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma. 

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 XXI gadsimta latvietis. Atk. 15.36 Dienas vidū. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 
Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 
Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz 
radioteātris. Sveicam režisori un pedagoģi Ainu Matīsu 80. jubilejā! Ā.Kērtesa luga Atraitnes. Režisore 
A.Matīsa. 1980. g. ieraksts. 4. daļa (nobeigums). 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības 
izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma. 

6.02 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 7.00 Labrīt! 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 10.06 #simtsburvjuburtiLV. 10.27 
Greizie rati. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.17 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Piespēle. 14.07 
Divas puslodes. 15.06 Augstāk par zemi. 15.36 Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru. 16.07 Latvijas 
stāsti Latvijas simtgadei. 16.39 Dienas vidū. 17.05 Ielūdz radioteātris. Sveicam radioteātra režisori 
Irēnu Cērmani 80. jubilejā! J.Jurkāna luga Oāze. Režisore I.Cērmane. 1990. g. ieraksts. 1. daļa. 
18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Kolnasāta. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola 
viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Džeza klubs. 22.05 Ielūdz 
radioteātris. Sveicam radioteātra režisori Irēnu Cērmani 80. jubilejā! E.Ermansona raidluga Eh! 
Režisore I.Cērmane. 2004. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. 
24.00 Nakts programma. 

7.00 Labrīt! 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.06 Svētrīts. 9.31 Latvijas pērles. 10.05 Faktu mednieki. 10.35 Radioteātris bēr-
niem. Projekts Re! Starts. L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi ceturtās grāmatas Maska 2. lasījums. 
Režisors J.Jonelis. 10.57 Mūzika. 11.05 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.16 Dzīves ritmi mūzikā. 
13.06 XXI gadsimta latvietis. 13.36 Dienas vidū. 14.06 Lieliskais piecnieks. 14.47 Saldie astoņdesmitie. 
15.05 Šīsdienas acīm. 15.36 Dienas vidū. 16.05 Talantu galerija. 16.36 Laika rata riti. 17.05 Ielūdz 
radioteātris. Sveicam radioteātra režisori Irēnu Cērmani 80. jubilejā! J.Jurkāna luga Oāze. Režisore 
I.Cērmane. 1990. g. ieraksts. 2. daļa. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Piespēle. Atk. 18.45 
Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu 
nakti! 21.05 Augstāk par zemi. Atk. 22.05 Pāri mums pašiem. 23.00 Ziņas. 23.03 Dienas notikumu 
apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Latvijas dienasgrāmata. 15.36 Dienas vidū. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas 
notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola 
viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Dziesmusvētki. 
Lai sasaucamies, lai dziedam! Atk. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 
minūtēs. 24.00 Nakts programma. 

Otrdiena, 12. jūnijS
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Talantu galerija. 15.36 Latvijas pērles. Atk. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Die-
nas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 
Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz 
radioteātris. Radioteātra režisora Harija Gerharda atcerei. J.Poruks. Dvēseles kumēdiņi. Režisors 
un dramatizējuma autors H.Gerhards. 2000. g. ieraksts. 1. daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 
24.00 Nakts programma. 

Trešdiena, 13. jūnijS

tv skrunda programma kanālā rE:tv

trešdiena, 13. jūnijs
5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Es – savai zemītei.* 
6.02  Sajūti Latgali!* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12.                  

Vācijas seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Nacionālie dārgumi.* 
12.00  Personība.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Vides fakti.* 
13.50  Muks 2. Animācijas seriāls. 
14.20  Bings. Animācijas seriāls. 
14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena.                        

Latvijas seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 12.                  

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27 Laika ziņas. 
19.30  Savvaļas makšķernieki. 

Dokumentāla daudzsēriju 
filma. 

20.00  Pasaules panorāma. 
Raidījums par ārpolitiku. 

20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.20  Tieša runa. 
22.30  Piedzīvojums dabā. 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.15  Izsauciet vecmāti! 5. 

Lielbritānijas seriāls. 
1.10  Spiegu pasaules kauss. 

Dokumentāla filma. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu  
Top 5.* 

7.00  Dienas personība.* 
7.30  Pieci novadi 

Latvijā. 
8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Dabas tops 2.* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Kas Lācītim 

vēderā?* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Latvijas labums. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Latvijas labums.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

radio programma

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 
12.00 Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 
14.36 Ģimenes studija. 15.06 Šīs dienas acīm. Atk. 15.36 Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru. 
16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 
Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 
Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. Radioteātra režisora Harija Gerharda atcerei. J.Poruks. 
Dvēseles kumēdiņi. Režisors un dramatizējuma autors H.Gerhards. 2000. g. ieraksts. 2. daļa. 23.03 
Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

5.00  Bulta 3.                        
ASV seriāls. 

5.55  Radu būšana 3. 
Seriāls. 

7.15  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

7.35 Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.50  Pilna māja 4.                               
ASV komēdijseriāls. 

8.25  Ceļojumi laikā: safīra stāsts. 
Vācijas fantāzijas filma. 

10.45  Televeikala skatlogs. 
11.00  Uzvarētājas un zaudētājas 4. 

Austrālijas seriāls. 
12.00  Makgaivers.                            

ASV spraiga sižeta seriāls. 
13.10  Kika un Bobs.                        

Animācijas seriāls. 
13.30  Madagaskaras pingvīni 2. 

Animācijas seriāls. 
13.55  Simpsoni 9.                       

Animācijas seriāls. 
14.25  Pilna māja 4.                             

ASV komēdijseriāls. 
15.30  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
16.45  Radu būšana 3. Seriāls. 
17.50  Interni. Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
21.00  Gatava pārvērtībām 2. 

Realitātes šovs. 
21.45  Tēta nedienas 5.                  

Ukrainas realitātes šovs. 
23.50  Karaliskie grēki 3.                  

ASV seriāls. 
0.50  Skorpions.                                

ASV detektīvseriāls. 
1.45  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
2.10  UgunsGrēks 6.                        

Latvijas seriāls. 
3.50  TV3 ziņas.* 
4.20  Bez tabu.* 

TV programma10

humoriņš

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.40  Bitīt’ matos 2.                               

Latvijas komēdijseriāls. 
7.40  Fizruks. Krievijas seriāls. 
8.40  Divarpus vīru 3. ASV komēdijseriāls. 
9.40  Kobra 11–10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
10.40  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
11.40  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
12.40  Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 
14.00  Fizruks. Krievijas seriāls. 
15.00  Divarpus vīru 3. ASV komēdijseriāls. 
16.00  Kobra 11–10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
17.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 
22.00  300: Termopilu kauja. ASV filma. 
0.15  Pompeji. ASV, Vācijas un Kanādas spraiga 

sižeta drāma. 
2.10  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
2.55  TV6 nakts mūzika.

Ceturtdiena, 7. jūnijs
19.00 Sveicināti Viduskurzemē! 
(Atk. 8. jūnijā 2.00, 10.00.)
Sestdiena, 9. jūnijs
21.30 Latvijas stāsti. 

otrdiena, 12. jūnijs
19.00 Kuldīgas novada vēstis.             
(Atk. 13. jūnijā 2.00, 10.00.)
trešdiena, 13. jūnijs
19.30 Sveicināti Viduskurzemē! 
(Atk. 14. jūnijā 2.30, 10.30.)

5.00  Uzvelc 
tautastērpu!* 

5.30  700 pasaules 
brīnumi. 
Izraēla.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Izraēla.* 

6.30  Projekts „Nākotne”. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  De facto.* 
8.05  Province.* 
8.35  Citādi latviskais.* 
9.05  Skaņusaite Latvijā.* 
9.30  Latvija man.  

Dokumentāla filma. 
10.00  Neprāta cena.                 

Latvijas seriāls. 
11.00  Kūrorta policija.                

Krievijas seriāls. 
11.55  Ceļš uz FIFA                    

Pasaules kausu 2018.* 
14.00  Nedēļas apskats.* 
14.30  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
15.00  Personīgā lieta.* 
15.30  Eiropa fokusā. 
16.00  Taisnību visiem 2.  

Vācijas seriāls. 
17.00  Dzīve šodien                            

(krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.               

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                    

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Bezbailīgie.                       

Gadsimta izaicinājums. 
Dokumentāls seriāls. 

20.05  Baktēriju pasaule. 
Dokumentāla filma. 

21.10  Taisnību visiem 2.  
Vācijas seriāls. 

22.10  Nemiera gars 4.                                 
Dokumentāla             
daudzsēriju filma. 

23.05  Pasaules 
meistarsacīkstes 
rallijkrosā.*                         
Pārraide no Norvēģijas. 

1.05  Bezbailīgie.                   
Gadsimta izaicinājums. 
Dokumentāls seriāls. 

1.35  Eiropa fokusā. 

humoriņš

Odi: – Mums ir diezgan vien-
alga, ko jūs darījāt Lieldienās! 

Divi studenti sarunājas:
– Izjokojam Kārli – ielejam 

viņam limonādes vietā šņabi.
Otrs: – Labāk izjokojam 

mani.

– Tu esi tik sku-
mīga, jo esi resna  
vai kaut kas noti-
cis?




